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SARI 

 

Fatimah, Rooswanti.  2011. Upaya Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan 

(KPH) Banyumas Barat dalam Mengurangi Laju Kerusakan Hutan. Sarjana PPKn 

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Drs. Tijan, M.Si, Pembimbing II Drs. Slamet Sumarto, 

M.Pd. 

 

Kata kunci: Perum Perhutani, Mengurangi, Kerusakan Hutan 

 

Perum Perhutani merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan 

upaya untuk menekan lajunya kerusakan hutan. Diperlukan kegiatan yang dapat 

mengurangi laju kerusakan hutan, sehingga tingkat kerusakan hutan dapat ditangani. 

Salah satu upaya Perum Perhutani yang sejatinya dapat membantu menangani maslah 

kerusakan hutan, yaitu melalui usaha menekan lajunya kerusakan hutan. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) apa saja faktor-faktor penyebab 

kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat, (2) bagaimana upaya Perum Perhutani 

KPH Banyumas Barat dalam mengurangi laju kerusakan hutan, (3) apa saja kendala-

kendala dalam mengurangi laju kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat. Manfaat 

dari penelitian ini adalah memberi pengetahuan serta informasi tentang Upaya Perum 

Perhutani dalam menekan lajunya kerusakan hutan. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui faktor-faktor kerusakan hutan di 

KPH Banyumas Barat, (2) mengetahui upaya Perum Perhutani KPH Banyumas Barat 

dalam mengurangi laju kerusakan hutan, (3) mengetahui kendala-kendala dalam 

mengurangi laju kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat.  

Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. 

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. 

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kerusakan hutan 

di KPH Banyumas Barat yaitu: (1) faktor manusia meliputi terjadinya pencurian kayu 

oleh masyarakat sekitar hutan secara perorangan karena sikap petugas memberikan 

kelonggaran sanksi awal bagi pelaku pencurian serta himpitan ekonomi, tindakan 

pembabatan tanaman, munculnya masalah penyerobotan kawasan hutan (tenurial) 

sebagai tindakan mengambil alih hutan milik negara menjadi milik pribadi; (2) faktor 

alam yaitu terjadinya kebakaran hutan karena pengaruh iklim yang kering serta 

keteledoran pesanggem membakar ranting. Selanjutnya mengenai upaya Perum 

Perhutani KPH Banyumas Barat dalam mengurangi laju kerusakan hutan yaitu: (1) 

upaya preventif meliputi Program PHBM, Patroli Rutin dan Gabungan, Kegiatan 

Komunikasi Sosial, Peningkatan Kualitas Petugas Pengamanan Hutan, Program 

Reboisasi; (2) upaya represif melalui; Operasi Gabungan dengan Polsek setempat 

dengan mengedepankan fungsi represif, pelaksanaan hukum. Adapun mengenai 

kendala-kendala dalam mengurangi laju kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat 
meliputi: kendala intern yaitu pihak Perhutani, pelaksanaan hukum; dan faktor dari 

luar (masyarakat) yaitu tingkat kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan dan 

keterbatasan modal.  
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang penulis sampaikan berkaitan 

dengan hasil penelitian ini yaitu bagi Perum Perhutani KPH Banyumas Barat, 

peningkatan komunikasi antar pihak Perhutani dengan masyarakat dan peningkatan 

kuantitas serta kualitas aparat personel Perhutani dan penggunaan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam menangani 

tindak pidana pengerusakan hutan sehingga meminimalisir tingkat pengerusakan 

hutan serta untuk masyarakat sekitar. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 Apabila seseorang mengandalkan alam dan mau bekerja sama dengan alam, maka 

alam akan memberikan penyembuhan yang menakjibkan (Napoleon). 

 Dan jangnlah kamu merugi manusia pada hak-haknya dan jangan kamu merugi di 

muka bumi yang membuat kerusakan (Q.S Al-Asyu‟ra: 183). 

PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karya ini kepada: 

 Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan sebagai salah 

satu penyangga kehidupan rakyat, memberikan manfaat serbaguna bagi umat 

manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal serta 

dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi 

sekarang maupun generasi mendatang yang dianugerahkan kepada negara Indonesia.  

Hutan memiliki fungsi ekologi yang sangat penting bagi ekosistem alam, di 

samping itu hutan juga merupakan salah satu potensi ekonomi yang sangat besar, 

oleh karena itu diperlu dikelola secara lestari. Pengelolaan hutan secara lestari 

merupakan persoalan yang sangat mendesak, karena kita menyadari bahwa peranan 

hutan sangat besar terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, 

khususnya dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pembangunan daerah serta 

pemasukan devisa. Pelestarian lingkungan sebagaimana prinsip pembangunan yang 

berkelanjutan sering diabaikan, dalam prakteknya hanya fungsi ekonomi yang 

menonjol serta hanya menguntungkan sekelompok masyarakat, sehingga fungsi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat terabaikan, demikian juga fungsi kelestarian 

lingkungan terabaiakan. 

Keberadaan hutan di Indonesia terus mengalami kerusakan, yang dimaksud 

dengan kerusakan hutan yaitu terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, 

yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai 

1 



2 

 

dengan fungsinya. Selama tiga dekade pemerintah orde baru, penguasaan negara 

diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. Orientasi mengeruk 

keuntungan sebesar-besarnya sehingga mempercepat laju kerusakan hutan. Pada 

skala nasional laju kerusakan hasil interpretasi satelit hutan di Indonesia mencapai. 

Laju kerusakan hutan produksi di Indonesia mencapai 1,08 juta hektar per tahun. 

Laju ini sebetulnya sudah berkurang signifikan dibandingkan empat tahun lalu. 

Kawasan hutan yang ditebang oleh para pemegang HPH mengalami kerusakan 

mencapai 55%. Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan MS Kaban dalam Diskusi 

Panel bertajuk Masa Depan Hutan dan Kehutanan Indonesia (Lestari: 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6239118,00.html). Kerusakan hutan yang 

terjadi di kawasan hutan konservasi, sehingga Indonesia yang dikenal sebagai negara 

yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya di terancam punah. 

Makna hutan sebagai bagian ekoistem yang sangat penting di dalam 

pengelolaan lingkungan hidup, menjadikan usaha konservasi hutan sebagai bidang 

yang tercakup di dalam tugas umum pembangunan maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa perusakan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa 

pelanggaran atau kejahatan (Alam Setia, 1996: 6). 

Keberhasilan pembangunan di bidang kehutanan tidak saja ditentukan oleh 

aparatur yang cukup dan terampil, tetapi juga harus didukung dengan peran serta 

masyarakat. Perlunya peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan adalah 

disadari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta masyarakat tersebut dapat 

memberikan informasi kepada pemerintah dan mengingatkan kesediaan masyarakat 

untuk menerima keputusan (Salim, 2003: 122). 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6239118,00.html
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Kerusakan, dalam arti degradasi/ penurunan kualitas hutan dan lahan di 

Indonesia, baik di dalam maupun di luar kawasan menunjukan keadaan yang sangat 

mengkhawatirkan. Disadari bahwa kerusakan hutan tersebut disebabkan akumulasi 

berbagai sebab mulai dari lemahnya peraturan dan penegakan hukum, rendahnya 

pengendalian pengusahaan hutan, praktek perladangan berpindah, dampak negatif 

pembukaan hutan untuk keperluan pembangunan lain (pertambangan, permukiman, 

perkebunan, industi), serta adanya permasalahan perambahan, kebakaran hutan, 

lemahnya kesadaran masyarakat dan perhatian terhadap pentingnya fungsi hutan 

dalam keseimbangan ekosistem daerah aliran sungai (DAS). 

Salah satu upaya pendekatan yang cukup efektif dalam menekan lajunya 

kerusakan hutan melalui upaya-upaya dari Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan 

Hutan (KPH) Banyumas Barat untuk bisa melibatkan dan mendorong masyarakat 

dalam pengurusan hutan. Perum Perhutani berwenang mengurus yang bersangkut 

paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara 

terpadu melalui penyuluhan kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar 

mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan serta melakukan pengawasan 

kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan 

pengurusan hutan sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus 

merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan 

lebih lanjut.  

Kerusakan hutan di di Indonesia di sebabkan oleh beberapa faktor. Antara 

lain (Wikimedia, 2010) 
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1. Kepentingan ekonomi 

 Dalam mengelola hutan kepentingan ekonomi kelihatannya masih lebih 

dominan daripada memikirkan kepentingan kelestarian ekologi. Akibatnya 

agenda yang berdimensi jangka panjang yaitu kelestarian ekologi menjadi 

terabaikan.  

2. Penegakan hukum yang lemah 

lemahnya penegakan hukum di Indonesia telah turut memperparah kerusakan 

hutan Indonesia. penegakan hukum barulah menjangkau para pelaku di lapangan 

saja. Biasanya mereka hanya orang-orang upahan yang bekerja untuk mencukupi 

kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Mereka hanyalah suruhan dan bukan 

orang yang paling bertanggungjawab. Orang yang menyuruh mereka dan paling 

bertanggungjawab sering belum disentuh hukum.  

3.  Mentalitas manusia 

Manusia sering memposisikan dirinya sebagai pihak yang memiliki otonomi 

untuk menyusun blue print dalam perencanaan dan pengelolaan hutan, baik 

untuk kepentingan generasi sekarang maupun untuk anak cucunya. 

 

Secara sadar Perum Perhutani melakukan pengurusan hutan melalui 

pengawasan pelaksanaan pembangunan hutan baik secara langsung maupun tidak 

langsung, serta pengurusan hutan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah 

sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan 

kehutanan serta melakukan pengawasan kehutanan sebagai upaya mengurangi laju 

kerusakan hutan.  
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TABEL 1 

Kerusakan Hutan KPH Banyumas Barat Tahun 2010 

 
No. BKPH RPH Luas (Ha) 

1. Wanareja Wanareja 3,90 

  Dayeuh Luruh 306,30 

2. Majenang Cimanggu 2,51 

  Surusunda 7,00 

  Majenang 12,95 

3. Lumbir Samudra 9,60 

4. Sidareja Sidareja 34,00 

  Gandrungmangu 16,50 

5. Kawunganten Jurangmangu 355,40 

  Kd Wadas 14,00 

  Kali Jeruk 72,10 

  Kubangkangkung - 

6. Rawa Barat Ciawilayan 945,80 

  Rawa Apu 681,3 

  Cikujang 1.463,50 

  Cisumur 514,00 

7. Rawa Timur Cikiperan 841,30 

  Tritih 132,10 

  Cilacap 24,50 

  Ujungmanik  

  Cikonde 1.495,10 

8. Bokol Besuki 0,70 

  Mantesan 1,218 

  Citepus 0,36 

  Randegan - 

 Grand Total  12.700,368 

Sumber: Data kerusakan hutan KPH Banyumas Barat tahun 2010 

 

Dari hasil pengamatan menunjukan bahwa, hutan di daerah Banyumas Barat 

merupakan salah satu daerah yang mengalami kerusakan hutan, seperti yang terjadi 

pada RPH Cikonde, BKPH Rawa Timur, Cilacap sekitar 40 petak dengan luas 

1.495,10 ha, sebagai perwujudan dalam mengurangi laju kerusakan maka adanya 

upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani Banyumas Barat. 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian di Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 

Banyumas Barat. Penelitian diadakan untuk mengetahui bagaimana peran Perum 
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Pehutani KPH Banyumas Barat dalam mengurangi laju kerusakan hutan dan kerja 

sama dengan masyarakat dalam mengurangi laju kerusakan hutan yang terjadi, 

sehingga keberadaannya dapat dipelihara dengan utuh. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan 

judul: "Upaya Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 

Banyumas Barat dalam Mengurangi Laju Kerusakan Hutan" 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dikaji 

dalam  penelitian ini adalah : 

1. apa saja faktor-faktor penyebab kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat? 

2. bagaimanakah upaya Perum Perhutani KPH Banyumas Barat dalam mengurangi 

lajun kerusakan hutan? 

3.  apa saja kendala-kendala dalam mengurangi laju kerusakan hutan di KPH 

Banyumas Barat? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. mengetahui faktor-faktor penyebab kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat;  

2. mengetahui upaya Perum Perhutani KPH Banyumas Barat dalam mengurangi laju 

kerusakan hutan;  

3. mengetahui kendala-kendala dalam mengurangi laju kerusakan hutan di KPH 

Banyumas Barat. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

pengetahuan bagaimana cara menanggulangi kerusakan hutan, serta dapat 

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi 

masyarakat, sehingga mendapat suatu pengalaman antara teori dan kenyataan 

dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan. 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan atau 

bahan pustaka bagi pengembangan ilmu umumnya, khususnya dalam bidang ilmu 

sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memberikan sumbangan tentang tindakan dari perhutani dalam upaya 

pelestarian hutan termasuk di dalamnya tindakan menekan lajunya kerusakan 

hutan. 

b. Bagi Masyarakat 

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan yang dapat 

digunakan dalam upaya menjaga kelestarian hutan. 

c. Bagi Perum Perhutani   

Pengelola kawasan hutan di KPH Banyumas Barat memperoleh masukan 

tentang faktor-faktor penyebab kerusakan hutan dan mengetahui kendala-

kendala yang dihadapi dalam rangka pengelolaan hutan agar dapat 
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dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan dan 

langkah yang akan dilakukan pengelolaan hutan kawasan Banyumas dalam 

mengurangi laju kerusakan hutan. 

d. Bagi Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

Untuk memgembangkan penelitian, apabila sewaktu–waktu ada rujukan dari 

pihak–pihak lembaga terkait, pemerintah. 

 

E.  PEMBATASAN ISTILAH 

Untuk mendapatkan kejelasan makna, ketegasan serta kesatuan penertian terhadap 

apa yang diteliti. Maka perlu adanya batasan atau penegasan istilah dalam 

memahami judul skripsi.  

Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penegasan antara lain: 

1. Upaya 

Usaha-usaha yang dilakukan Perum Perhutani untuk mengurangi jumlah 

kerusakan hutan dengan cara melibatkan pemerintah dan masyarakat. 

2. Perum Perhutani 

Perum Perhutani adalah singkatan dari Perusahaan Umum Kehutanan Negara 

yang berada di KPH Banyumas Barat. Perum Perhutani berbentuk Badan Hukum, 

dan dipimpin oleh Administratur. 

3. Kerusakan Hutan 

Kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati, dalam 

hal ini terjadinya pengerusakan hutan dan perebutan wilayah atau tenurial 
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sehingga terjadinya pembabatan tanaman yang menyebabkan hutan tersebut 

terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Kehutanan 

1. Pengertian Hutan 

Hutan adalah 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 

(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, pasal 1). 

Secara fisik, hutan merupakan suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan, 

alam, hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah, pada suatu 

kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam 

keseimbangan dinamis, serta mendukung salah satu dari beberapa fungsi yaitu 

perlindungan hidro-orologi dan perbaikan lingkungan hidup, produksi (hasil 

hutan, bahan makanan untuk ternak), konservasi (alam, flora, fauna). Ditinjau 

dari segi perundang-undangan, yakni menurut Undang-undang Pokok No.23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut, hutan 

ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan 

merupakan persekutuan hidup alam hayati alam lingkungannya dan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan. 

Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta 

tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang 

10 
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berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Dari sudut pandang 

orang ekonomis, hutan merupakan tempat menahan modal jangka panjang 

yang sangat menguntungkan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH). 

Menurut ahli silvika, hutan merupakan suatu assosiasi dari tumbuh-tumbuhan 

yang sebagian besar terdiri atas pohon-pohon atau vegetasi berkayu yang 

menempati areal luas. Secara sederhana, hutan ahli kehutanan mengartikan 

hutan sebagai suatu komunitas biologi yang didominasi oleh pohon-pohonan 

tanaman keras (Arief, 2001: 11-12). 

2. Klasifikasi Hutan 

Kumpulan pohon terdapat di beberapa tempat, tetapi kumpulan pohon 

tersebut tidak dapat begitu saja disebut hutan. Begitu pula, hutan terdapat di 

beberapa tempat dan daerah, tetapi hutan tersebut diklasifikasikan dalam jenis 

dan tipe hutan. 

Menurut Arief (2001: 36-50) ada tujuh faktor yang dipakai untuk 

mengklasifikasikan hutan. Pertama, Cara Permudaan Hutan dilihat dari 

pertumbuhan dan perkembangannya tidak lepas dari cara pemudaannya. Cara-

cara tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni sebagai berikut: 

a) Hutan Alam (Natural Forest), hutan yang tumbuh secara alami tanpa 

adanya campur tangan manusia.  

b) Hutan Buatan (Arificial Forest), pohon-pohon yang tumbuh sengaja 

ditanam oleh manusia dan atau campur tangan manusia dan dikelola 

secara intensif. 

c) Hutan Permudaan Alam (Natural Regeneration Forest), hutan ini 

termasuk hutan alam tetapi terdapat campur tangan manusia dalam 

pengaturannya, sehingga sering disebut hutan buatan dari permudaan 

alam. 
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Kedua, Tinggi Vegetasi, yakni hutan dibagi dalam 6 strata: 1) Strata 

pohon dengan tinggi < 5m; 2) Strata belukar dengan tinggi 90 cm sampai 4 

cm-5 cm; 3) Strata lapang tertinggi 45 sampai 80 cm-90 cm; 4) Strata lapang 

sedang dengan tinggi 10 cm-45 cm; 5) Strata lapang terendah dengan tinggi 5 

cm-10 cm; 6) Strata permukaan tanah dengan tinggi 0 cm-5cm. 

Ketiga, jenis Hutan, yakni hutan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, 

sebagai berikut: 1) Hutan tak sejenis (heterogen) atau hutan campuran terdiri 

atas bercam-macam jenis tumbuhan seperti pada hutan alam atau hutan 

taman; 2) Hutan sejenis (homogen) atau hutan murni,yakni hutan yang 

banyak dodominasi oleh beberapa jenis tumbuhan yang banyaknya 80% dari 

seluruh populasi yang ada. 

Keempat, daerah iklim, yakni hutan dibagi dalam 7 daerah iklim, 

sebagai berikut: 

1. Hutan tropis, yakni hutan yang tumbuh di daerah tropis yang beriklim < 

24ºC, 

2. Hutan sub-tropis, yakni hutan yang tumbuh di daerah sub-tropis yang 

beriklim 18º C-24º C, 

3. Hutan daerah sedang, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang beriklim 

12ºC-18º C, 

4. Hutan daerah dingin, yakni hutan yang tumbuh didaerah beriklim 6º C-

12º C, 

5. Hutan daerah boreal, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang beriklim 

3º C - 6º C 

6. Hutan daerah sub-kutub, yakni hutan yang tumbuh di daerah sub kutub 

yang beriklim 1,5º C-3º C, 

7. Hutan daerah kutub, yakni hutan yang tumbuh di daerah kutub yang 

beriklim < 1,5º C (Arief, 2001: 36-50). 

 

Kelima, ketinggian tempat, yakni hutan dibedakan berdasarkan tinggi 

dan rendahnya tempat, di mana hutan tersebut tumbuh, dibagi dalam 5 jenis 

yakni sebagai berikut: 
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a. Hutan dataran rendah, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang 

beketinggian 0 m-1.000 m di atas permukaan laut. 

b. Hutan dataran tinggi, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang 

berketinggian 1.000 m - 1.750 m di atas permukaan laut. 

c. Hutan pegunungan tinggi (mountaine), yakni hutan yang tumbuh di 

daerah yang berketinggian 3.000 m - 4.000 m di atas permukaan laut. 

d. Hutan sub-alpine, yakni hutan yang tumbuh didaerah yang berketinggian 

4.000m – 4.500 m di atas permukaan laut. 

e. Hutan salju, yakni hutan yang tumbuh di daerah yang berketinggian di 

atas 5.000 m di atas permukaan laut (Arief, 2001: 36-50). 

 

Keenam, komposisi umur, yakni pada komposisi umur ini yang 

berlaku hanya untuk hutan tanaman,di mana umur tiap-tiap pohon atau 

kelompok hutan/ tagakan dapat diketahui secara pasti. Hutan menurut 

komposisi umur dibedakan sebagai berikut: 

a. Seumur atau sama umur, yaitu hutan yang ditanam dalam waktu yang 

bersamaan,meskipun ukurannya berbeda karena laju pertumbuhannya 

berbeda. 

b. Tidak seumur atau berbagai umur, yaitu hutan yang hanya mempunyai dua 

atau tiga kelompok umur atau ukuran. 

c. Segala umur, yaitu hutan yang terdiri dari pohon-pohon berukuran besar 

sampai tingkat semai yang meliputi berbagai umur dan ukuran (Arief, 

2001: 36-50). 

 

Ketujuh, kerapatan tegakan, yaitu kerapatan tajuk hutan untuk 

keperluan yang praktis mengguanakan pedoman 3 tingkatan: 1) a.rapat, bila 

terdapat lebih dari 70% penutupan tajuk; 2) b.cukup, bila terdapat 40%-70% 

penutupan tajuk; 3) jarang, bila terdapat kurang dari 40% penutupan tajuk. 

 Berdasarkan kepemilikannya, ada dua jenis hutan negara dan hutan 

milik. Hutan negara, ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas 

tanah yang tidak dibebani hak milik. Untuk menjamin terselenggaranya 

pengurusan Hutan Negara yang sebaik-baiknya, maka dibentuk Kesatuan-

kesatuan Pemangkuan hutan dan Kesatuan-kesatuan Pengusahaan Hutan, 
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yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh menteri Pertanian, Pengurusan 

Hutan Negara dilaksanakan oleh Badan-badan Pelaksana yang diatur lebih 

lanjut oleh Menteri. Hutan milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang 

dibebani hak milik. Pengurus hutan milik dilakukan oleh pemiliknya dengan 

bimbingan Menteri Pertanian. Jika pengurusan Hutan Milik dilakukan dengan 

cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh Menteri, maka pemiliknya dapat dituntut (R.Soetadi, 1978: 12-13). 

3.  Kehutanan 

 Kehutanan adalah suatu kegiatan yang bersangkut paut dengan 

pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut 

mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa. Tujuan pembangunan 

kehutanan Indonesia adalah membagi lahan hutan ke dalam pengelolaan yang 

terdiri atas, pengelolaan hutan produksi berfungsi ekonomi dan ekologi yang 

seimbang, pengelolaan hutan konservasi yang berfungsi ekologi, dan 

pengelolaan hutan kebun kayu sebagai fungsi ekonomi (Arief, 2001: 14). 

 Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan 

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu 

(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, pasal 1). 

 

B. Kerusakan Hutan 

Zain (1997: 5) menarik kesimpulan sebagai berikut. Istilah kerusakan 

hutan yang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan 
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yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang 

bersifat dualisme. Di satu sisi, perusakan hutan yang berdampak positif dan 

memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan 

yang melawan hukum. Di sisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif 

(merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan 

dengan kebijaksanaan/ tanpa adanya persetujuan pemerintah. 

Kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati 

yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai 

dengan fungsinya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, 

pasal 49 ayat (2).  

 Kerusakan hutan merupakan suatu keadaan hutan gundul dan akan 

menjadi calon gurun yang tampak hanyalah gurun yang tidak lain hanyalah tanah 

kosong, padang ilalang serta semak belukar artinya dalam hutan sudah tidak ada 

lagi pohon jati karena sudah hais karena ulah manusia ataupun karena faktor 

alam (Nugraha dan Iskandar, 2007: 36). 

Berdasarkan besarnya intensitas gangguan, Purwanto (1995: 5) 

memebakan tiga tipe kerusakan hutan. Tipe tersebut adalah: 

1. kerusakan hutan intensitas ringan yang akan diakibatkan oleh tumbangnya 

pohon karena samaran petir, tanah longsor, dan kematian secara alami, 

2. kerusakan hutan intensitas menengah sebagai akibat dilaksanakannya 

kegiatan eksploitasi hutan dengan sistem tebang pilih, kebakaran hutan, dan 

perladangan perpindah, 

3. kerusakan hutan intensitas berat yang diakibatkan oleh eksploitasi hutan 

dengan sistem teang habis, perladangan berpindah non tradisional, 

konservasi hutan lahan pertanian dan pemukiman, perkebunan, Hutan 

Tanaman Industri (HTI) jenis tanaman cepat tumuh dan sebagainya. 
 

 Menurut Zain (1997: 37-50) menyebutkan empat tipe atau bentuk 

kerusakan hutan yang disebabkan oleh tindakan manusia. 
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1. Penyerobotan Kawasan  

 Tindakan penyerobotan adalah perebutan yang dilakukan orang atau badan 

hukum secara tidak sah bertujuan menguasai suatu hak kebendaan dengan 

melawan hak orang lain atau badan. Seiring dengan kebutuhan tanah bagi 

masyarakat yang demikian besarnya. Banyak lahan hutan yang digunakan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa terlebih dahulu mendapat 

persetujuan dari menteri kehutanan dan perkebunan. Akhirnya terjadilah 

pendudukan tanah tidak sah (okupulasi ilegal) pada kawasan hutan oleh 

masyarakat. 

 Bentuk-bentuk penyerobotan terdapat dalam beberapa jenis dan tujuan 

sebagai berikut. 

a. Penyerobotan tanah hutan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam 

kawasan hutan dengan cara menduduki tanah untuk tujuan penanaman 

pangan, palawija, dan jenis tanaman lain yang tidak sesuai dengan tata guna 

hutan. 

b. Penyerobotan hasil hutan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam 

suatu kawasan hutan dengan mengambil kayu maupun hasil hutan lainnya 

secara melawan hukum 

c. Penyerobotan tanah hasil hutan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di 

dalam kawasan hutan dengan tujuan ganda yaitu menduduki tanah dan 

mengambil hasil hutan secara melawan hukum.  

Kawasan hutan di Kalimantan lengah dan Kalimantan Timur seluas 

996.392 hektare (ha) dialih fungsikan secara ilegal menjadi areal perkebunan 

kelapa sawit dan pertambangan. Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian 

Effendi mengindikasikan penyerobotan kawasan hutan menjadi areal produksi 

itu dilakukan oleh sedikitnya 1.000 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 

pertambangan yang beroperasi tanpa mengantongi izin pinjam pakai kawasan 

atau izin pelepasan kawasan hutan. Hingga hariini, katanya, masih banyak 

praktik penyerobotan areal kawasan hutan terutama lindung dan konservasi 

menjadi areal kebun kelapa sawit dan tambang melalui okupasi lahan. Paling 

tidak ada 996.392 ha kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan 

tambang tanpa izin (Tambunan: http://bataviase.co.id/node/115883). 

2. Penebangan Liar 

 Tindakan menebang hutan di dalam kawasan hutan jika dilakukan 

tanpa ijin dari instansi atau pejabat kehutanan digolongkan sebagai tindakan 

yang melawan hukum. Termasuk perbuatan penebangan liar dilakukan 

subjek hukum yang telah memperoleh ijin menebang, namun melampaui 

batasan atau target yang diberikan instansi atau pejabat kehutanan. 

http://bataviase.co.id/node/115883
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 Bentuk tindakan penebangan secara liar didalam kawasan hutan 

diidentifikasikan sebagai berikut : a) penebangan pohon yang dilakukan 

orang perorangan di dalan kawasan hutan yang telah ditata batas atau telah 

ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak 

mempunyai ijin dari pihk berwenang atau pejabat kehutanan, b) ijin 

penebangan pohon atau ijin pemanfataan kayu. Diperoleh subjek hukum di 

dalam kawasan hutan dimana pelaksanaannya  tidak sesuai dengan lokasi 

yang telah ditunjuk. 

 Saat ini, hanya kurang dari separuh Indonesia yang memiliki hutan, 

merepresentasikan penurunan signifikan dari luasnya hutan pada awalnya. 

Antara 1990 dan 2005, negara Indonesia telah kehilangan lebih dari 28 juta 

hektar hutan, termasuk 21,7 persen hutan perawan. Penurunan hutan-hutan 

primer yang kaya secara biologi ini adalah yang kedua di bawah Brazil pada 

masa itu, dan sejak akhir 1990an, penggusuran hutan primer makin 

meningkat hingga 26 persen. Jumlah hutan-hutan di Indonesia sekarang ini 

makin turun dan banyak dihancurkan berkat penebangan hutan, 

penambangan, perkebunan agrikultur dalam skala besar, kolonisasi, dan 

aktivitas lain yang substansial, seperti memindahkan pertanian dan 

menebang kayu untuk bahan bakar. Luas hutan hujan semakin menurun, 

mulai tahun 1960an ketika 82 persen luas negara ditutupi oleh hutan hujan, 

menjadi 68 persen di tahun 1982, menjadi 53 persen di tahun 1995, dan 49 

persen saat ini. Bahkan, banyak dari sisa-sisa hutan tersebut yang bisa 

dikategorikan hutan yang telah ditebangi dan terdegradasi (Dwiputri: 

http://dwiputri08.wordpress.com/2010/11/08/penebangan-hutan-secara-liar/). 

 

3. Pencurian Hasil Hutan 

 Jenis-jenis pencurian hasil hutan dibagi kedalam dua bagian yaitu: a) 

hasil hutan berbentuk kayu, b) hasil hutan kayu atau non kayu termasuk 

satwa dan bunga dari hutan. Dalam penelitian ini jenis pencurian hasil hutan 

yang diungkap ialah pencurian hasil hutan yang diungkap berupa kayu.  

 Di Indonesia saat ini di perkirakan lebih dari 51 juta m3 kayu bulat per 

tahun dihasilkan dari kegiatan pencurian kayu. Jumlah total produksi kayu 

bulat yang legal (ada izin penebangannya), dari berbagai lokasi tebangan 
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kayu di hutan-hutan Indonesia, pada tahun 2002 sebanyak 12 juta m3. Pada 

tahun 2003 produksi kayu bulat direncanakan akan turun menjadi 6,4 juta 

m3. Kapasitas terpasang industri perkayuan di Indonesia pada saat ini 

memerlukan bahan baku kayu sekita 80 juta m3 (Kompas, 18 Mei 2001). 

Kebutuhan bahan baku kayu aktual untuk industri perkayuan di Indonesia 

(utamanya untuk industri kayu lapis, kayu gergajian dan industri pulp dan 

kertas) pada tahun 2002 sebesar 63 juta m3 per tahun. 

(http://www.dephut.go.id/informasi/humas/2003/210_03.htm). 

 

4. Pembakaran Hutan 

  Tindakan membakar di dalam kawasan hutan jika tidak dengan ijin 

pejabat kehutanan, merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan 

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara dan 

denda dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik karena isengaja atau 

terjadi karena kelalaian dari pelaku.  

 Kemudian rekor tersebut dipecahkan lagi oleh kebakaran hutan 

Indonesia pada tahun 1997/98 yang telah menghanguskan seluas 11,7 juta 

hektar. Kebakaran terluas terjadi di Kalimantan dengan total lahan terbakar 

8,13 juta hektar, disusul Sumatera, Papua Barat, Sulawesi dan Jawa masing-

masing 2,07 juta hektar, 1 juta hektar, 400 ribu hektar dan 100 ribu hektar 

(Tacconi, 2003).  Selanjutnya kebakaran hutan Indonesia terus berlangsung 

setiap tahun meskipun luas areal yang terbakar dan kerugian yang 

ditimbulkannya relatif kecil dan umumnya tidak terdokumentasi dengan 

baik. Data dari Direktotar Jenderal Perlindungan hutan dan Konservasi Alam 

menunjukkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi tiap tahun sejak tahun 

1998 hingga tahun 2002 tercatat berkisar antara 3 ribu hektar sampai 515 

ribu hektar (Direktotar Jenderal Perlindungan hutan dan Konservasi Alam, 

2003). 

 

  Kerusakan hutan akibat ulah tangan manusia dan alam, sehingga 

memerlukan pemikiran khusus dalam pengelolaannya. Kerusakan hutan 

bagaikan pedang bermata dua, yakni perusakan yang berdampak positif dan 

perusakan yang berdampak negatif. Perusakan yang berdampak positif 

karena mempunya izin dari pemerintah adalah sama saja dengan kerusakan 

yang berdampak negatif bila tidak memperhatikan segi-segi kelestarian 
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maupun konservasi. Perusakan hutan yang berdampak negatif ialah nyata-

nyata melanggar hukum karena tanpa persetujuan pemerintah.  

 

C. Faktor Penyebab Kerusakan Hutan 

 Menurut Zain (1997:28) beberapa penyebab kerusakan hutan 

diantaranya adalah: 

1. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subjek 

hukum meliputi manusia atau badan-badan hukum. 

2. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena subjek hukum 

meliputi, manusia dan atau badan hukum. 

3. Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya alam (misalnya gempa 

bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya). 

4. Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon. 

 

Faktor-faktor penyebab kerusakan hutan menurut Salim (2006:114) 

diantaranya terjadi karena sebagai berikut. 

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat. 

2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat 

di sekitar hutan. 

3. Perladangan berpindah-pindah. 

4. Sempitnya lapangan pekerjaan. 

5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutan dan lain-

lain. 

 

 Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan antara lain sebagai 

berikut: 

1. kerusakan hutan karena perbuatan manusia secara sengaja, 

2. kerusakan hutan karena hewan dan lingkungan, 

3. kerusakan hutan karena serangan hama dan penyakit. 

  Kerusakan hutan lindung setelah era Orde Baru menjadi Era 

Reformasi justru semakin lebih parah. Kerusakan hutan lindung umumnya 

karena adanya pengkuan bahwa hutan lindung tersebut merupakan lahan milik 
nenek moyang masyarakat, sehingga mereka merusak hutan yang sudah sekian 

tahun tumbuh sebagai hutan lindung. Tindakan ini dikatakan sebagai 

penyerobotan yang dilakukan oleh badan hukum secara tidak sah dan bertujuan 
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menguasainya. Sebenarnya, degradasi hutan yang terjadi tidak mudah untuk 

dianalisis karena banyak faktor yang terkait, seperti manusia, lingkungan, 

bahkan tidak menutup kemungkinan dari pihak pemerintah dalam membuat 

kebijakan-kebijakan pengelolaan atau pengusahaan hutan (Arief, 2001: 26-28). 

 

 Menurut Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Dirjen 

RLPS) Departemen Kehutanan, degradasi hutan dan lahan terjadi sebagai akibat 

penebangan hutan secara liar (illegal logging), eksploitasi hutan secara 

berlebihan, perubahan fungsi hutan menjadi non hutan, perambahan hutan, 

kebakaran hutan, perladangan berpindah dan praktek-praktek pemanfaatan lahan 

yang betentangan dengan prinsip-prinsip konservasi tanah (Hindra, 2004: 2). 

  Disadari bahwa kerusakan hutan disebabkan oleh akumulasi berbagai 

sebab mulai dari lemahnya peraturan dan penegakkan hukum, rendahnya 

pengendalian pengusahaan hutan, praktek perladangan berpindah, dampak negatif 

pembukaan hutan untuk keperluan pembangunan lain, yaitu pertambangan, 

permukiman, perkebunan, industri, serta adanya permasalahan perambahan, 

kebakaran hutan, lemahnya kesadaran masyarakat dan perhatian terhadap 

pentingnya fungsi hutan dalam keseimbangan ekosistem daerah aliran sungai 

(DAS) (Hermawan, 2004: 1). 

  Hutan yang rusak dan lahan yang kritis sudah sangat luas dan belum 

mampu dikendalikan pemerintah. Sumber daya sudah banyak dikeluarkan untuk 

upaya rehabilitasi dan pengamanan, tetapi proses degradasi dari tahun ke tahun 

tetap meningkat intensitas dan luasnya. Salah satu akar masalah penyebab 

maraknya degradasi hutan alam adalah kemiskinan dan keterbelakangan 

disamping perbedaan persepsi antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah 

(Mulyana, 2005: 6). 
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  Gangguan terhadap keamanan hutan merupakan persoalan yang tidak 

mudah diatasi. Gangguan keamanan hutan terdiri atas: 

a.pencurian hasil hutan, yakni pengambilan kayu bakar oleh rakyat; 

b. penggembalaan liar, tindakan ini sangat merugikan, tanah hutan yang diinjak-

injak menjadi padat dan tanaman hutan menjadi rusak akibat terjangan ternak-

ternak; 

c.perladangan liar (penyerobotan tanah); 

d.kebakaran (R.Soetadi,1978: 59). 

Isu kerusakan hutan tropis yang dituduhkan oleh negara-negara maju 

terhadap negara berkembang (termasuk Indonesia) seolah memojokkan kita. 

Minimal ada dua hal sederhana yang menyebabkan negara berkembang terpojok 

dalam menanggapi masalah lingkungan di dunia Internasional. Pertama, 

pertimbangan akses komunikasi. Kedua, tumbuhnya gelombang kesadaran baru 

lingkungan telah menumbuhkan environmental minded di setiap negara maju 

akibat pengalaman buruk mereka terhadap pencemaran dan kerusakan dalam 

dasawarsa yang lalu (Mangunjaya, 2006: 94). 

 

Serangkaian estimasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional 

telah dilakukan sejak awal tahun 1990-an sebagai kebangkitan dari kesadaran dan 

perhatian masyarakat atas pelestarian lingkungan hidup. Studi yang pernah 

dilakukan serta estimasi yang tersedia mengenai penyebab kerusakan hutan masih 

terbagi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menganggap bahwa petani kecil, 

perambahan hutan, dan peladangan yang selalu berpindah tempat yang 

menyebabkan hutan mengalami kerusakan, dan kedua, kelompok yang 

menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintahlah yang berkontribusi paling besar, 

atau minimal yang telah mendorong para perambah masuk ke dalam hutan 

sehingga menyebabkan menghilngnya beberapa areal hutan.  
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Rentang perbedaan angka hasil estimasi kerusakan hutan dari lembaga 

tersebut terlalu besar dan bervariasi. Definisi yang digunakan, cakupan 

(coverage), pengamatan, serta tujuan strategis dan politis dari estimasi tersebut 

adalah penyebab utama perbedaan angka-angka kerusakan hutan di Indonesia. 

Akibat yang paling buruk dari perbedaan itu adalah rasa ragu dan ketidakpastian 

sebagai besar masyarakat, terutama peminat ekonomi kehutanan dan ekonomi 

sumber daya alam secara umum.  

Hal yang pelu dicatat adalah beberapa lembaga yang melakukan 

estimasi kerusakan hutan di Indonesia telah menanggap bahwa faktor penyebab 

kerusakan hutan merupakan mekanisme yang aditif dan akumulatif, yang 

sebenarnya belum tentu menunjukan keadaan sebenarnya di lapangan. 

Maksudnya, laju kerusakan hutan yang disebabkan program transmigrasi belum 

tentu dapat dijumlahkan dengan laju kerusakan hutan karena peladangan 

berpindah. Demikian pula sebaliknya, kedua kategori penyebab kerusakan hutan 

yaitu transmigrasi dan peladangan berpindah, dapat saja merupakan fenomena 

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. 

 Bank Dunia (1994) mulai menyadari bahwa penyebab kerusakan 

hutan di Indonesia tidak lagi bertumpu pada pertambahan penduduk, sistem 

pertanian, dan perladangan berpindah seperti yang disebutkan pada laporan 

sebelumnya (1992). Senada dengan pendapat Dick (1991) dalam buku 

pengelolaan sumberdaya alam Indonesia, Laporan Bank Dunia yang terakhir itu 

telah memasukkan kesalahan manajemen atau kegagalan perumusan kebijakan 
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(misdirected policies) baik di sektor kehutanan maupun di sektor terkait lainnya 

(Bustanul, 2001: 61-65). 

Banyak hal negatif yang ditimbulkan akibat dari kerusakan hutan yaitu 

meliputi aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Akibat dari 

kerusakan hutan memberikan dampak yang negatif terutama bagi kelestarian 

fungsi daya hutan meliputi aspek ekonomi sosial dan lingkungan. Dari perspektif 

ekonomi kegiatan pencurian kayu telah mengurangi devisa negara sementara dari 

aspek sosial budaya adalah mengakibatkan kerawanan sosial sebagai akibat dari 

meningkatnya angka pengangguran. Sedangkan kerugian aspek lingkungan akan 

mengancam kehidupan manusia di dunia secara lintas generasi yang 

membutuhkan fungsi ekologi hutan. 

Akibat pencurian kayu hutan yang mengalami kerusakan, perusahaan 

industri kehutanan legal tutup pengangguran menggelembung kerawanan sosial 

meningkat rusaknya harga kayu pasar, tanah longsor, kekeringan dimusim 

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

kerusakan hutan akibat pencurian kayu berdampak perubahan iklim panas global 

dan menipisnya lapisan ozon (Suarga, 2005: 1).  

Menurut Suarga Riza (2005: 56). Beberapa faktor lain yang 

mendorong terjadinya kerusakan hutan yaitu. 

1. Krisis ekonomi 

Krisis ekonomi yang berkepanjangan memicu goongan ekonomi lemah untuk 

mencari peluang yang dapat dijadikan mata pencaharian diantaranya buruh 

tebang, dan menjadi tangan kanan pemodal. 

2. Perubahan tatanan politis 

Pemberlakuan UU Nomor 2 Tahun 2004 secara politis memberikan 

kewenangan kepada pimpinan di daerah untuk meningkatkan pendapatan 
daerahnya. Otoritas ini mendorong para kepala daerah untuk melakukan 

eksploitasi sumber daya alam termasuk sumber daya hutan. 

3. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum 
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Lemahnya kooordinasi antara aparat penegak hukum memberikan kesempatan 

ruang gerak yang lebih leluasa bagi para perusak hutan. 

4. Lemahnya sistem pengamanan hutan dan hasil hutan 

Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum memberikan ruang gerak 

yang lebih leluasa bagi para pencuri dan melaksanakan aksinya. 

5. Adanya korupsi, kolusi dan nepotisme 

Secara faktual kegiatan penebangan liar melibatkan beberapa unsur pejabat 

tinggi pemerintah yaitu dikalangan yudikatif, legeslatif, maupun eksekutif baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

 

6. Kayu hasil tebangan lebih murah 

Kayu hasil tebangan lebih murah dibandingkan dengan kayu legal, akibatnya 

pengusaha kayu legal terjepit sementara pengusaha ilegal dapat menjalankan 

usaha dengan lancar. 

 

Istilah perusakan hutan yang dapat digongkan sebagai tindak pidana 

adalah sebagai berikut. 

1. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan atau badan hukum yang 

bertentangan dengan aturan didalam hukum perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan subjek hukum sebelumnya 

dan mengandung ketentuan pidana khusus, antara lain ditegaskan bahwa 

pelakunya dapat dipidana. 

Tindakan pengerusakan hutan yang termasuk di dalamnya adalah 

pencurian kayu di hutan dikatakan sebagai tindakan kriminalitas, faktor yang 

menyebabkan kriminalitas adalah: 

1. sifat serakah manusia, 

2. dorongan dari luar individu seperti niat dan kesempatan untuk berbuat jahat, 

3. pengaruh iklim misalnya paceklik memanaskan suhu politik ketegangan sosial 

dalam hal yang menyebabkan timbulnya kejahatan, 

4. pengaruh akibat serba kekurangan akan kebutuhan hidup manusia seperti 

kemiskinan, 

5. pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Suhata, 1997: 96). 
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D. Program Kebijakan dalam Pembangunan Kehutanan 

Program penyelamatan hutan bertujuan untuk melestarikan fungsi dan 

kemampuan sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup. Rehabilitasi hutan 

dan lahan kritis sangat mendesak untuk direalisasikan karena fungsi produksi 

sangat diperlukan. Kegiatan ini memerlukan usaha yang sangat berat karena 

sumber daya masyarakat tentang pentingnya hutan dan potensi yang ada 

didalamnya masih belum siap, terutama untuk hutan lindung. Untuk mencapai 

sasaran, maka pembangunan kehutanan memerlukan adanya suatu program, 

antara lain sebagai berikut.  

1. Pemantapan kawasan hutan dan peningkatan produktivitas hutan alam, 

merupakan kegiatan prakondisi dalam rangka mewujudkan kepastian kawasan 

hutan secara yuridis formal maupun fisik dilapangan dan pencapaian luas areal 

perkebunan. Pelaksanaan pengukuhan dan penataan hutan sangat diperlukan 

karena adanya kasus-kasus yang sering timbul akibat batas hutan tidak jelas. 

2. Pembangunan hutan tanaman baru, tujuan pembanguan hutan adalah 

meningkatkan potensi hutan tanaman yang dibangun di dalam kawasan hutan 

produksi dalam rangka meningkatkan produksi hasil hutan dan meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam membangun kehutanan. 

3. Program penyelamatan hutan, tanah, dan air, bertujuan untuk melestarikan 

fungsi dan kemampuan sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup. 

Persiapan panjang yang berat diperlukan sebagai bentuk relisasi program, 

seperti: 

a.perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara partisipatif, 

b.rehabilitasi hutan areal bekas HPH, 

c.penghijauan daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, 

d.pembuatan sumur resapan dan embung-embung, 

e.peningkatan ketrampilan masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan konservasi 

f.bantuan bibit, peralatan, informasi, dan teknologi (Arief, 2001: 25). 

 

Kebijakan prioritas bidang kehutanan, yakni: pemberantasan penebangan 

liar, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, 

rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dan desentralisasi sektor kehutanan 

(Hermawan, 2004: 2). 
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Pada hakikatnya tujuan pengurusan hutan dalam arti luas adalah dilakukan 

secara terencana, terpadu dan melibatkan semua pihak untuk mencapai manfaat 

hutan yang sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Salim, 2002:13). 

 Menurut Hardjosoemantri (1991: 416), program perhutanan sosial 

pada umumnya cukup berhasil, baik dalam keberhasilan reboisasi maupun dalam 

peningkatan pendapatan petani yang bersangkutan. Karena itu program ini perlu 

diperluas dengan tidak melupakan penyediaan sarana untuk itu, yaitu yang 

terpenting menyiapkan dan melatih petugas-petugas lapangan maupun di tingkat 

pengambilan keputusan untuk lebih berorientasi sebagai fasilitator dan motivator 

masyarakat daripada sebagai penjaga hutan menurut kehutanan konvensional. 

 

E. Upaya Penanggulangan Kerusakan Hutan oleh Perhutani 

Menurut keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 458 tahun 2007 

tentang upaya penanggulangan kerusakan hutan yang dilakukan oleh perhutani 

didasarkan pada kategori tiap gangguan keamanan yang meliputi seperi berikut 

ini. 

1. Upaya Premtif 

Premtif adalah strategi penanganan gangguan terhadap eksistensi 

hutan dengan melakukan kegiatan penyadaran kepada masyarakat. Kegiatan 

ini bertujuan merubah niat seseorang, sekelompok orang atau masyarakat 
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yang semula negatif menjadi positif, minimal dapat menghilangkan niat 

negatif. 

Pada prinsipnya penanganan premtif dilaksanakan melaui penekatan 

sebagai berikut. 

a. Pendekatan Kesejahteraan (prosperty approach) 

Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berkolerasi positif 

terhadap keamanan dan kelestarian sumberdaya alam. Semakin meningkat 

tingkat perekonomian masyarakat sekitar hutan semakin kecil 

kemungkinan gangguan keamanan hutan yang terjadi. Prosperty approach 

dimaksudkan untuk membantu dan mendorong masyarakat meningkatkan 

perekonomian, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat. 

Pendekatan kesejahteraan dimaksudkan untuk membantu dan 

mendorong masyarakat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, dan 

kemandirian masyarakat. Beberapa wujud pendekatan kesejahteraan 

adalah: 

1) Penyediaan lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat 

(membuat persemaian, penananman, pemeliharaan, tebangan). 

2) Kerjasama pengelola hutan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH) melalui (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) PHBM 

(bagi hasil, keamanan hutan, dan lain-lain). 

3) Kerjasama pengembangan usaha produktif di dalam dan di luar 

kawasan hutan. 
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4) Program bantuan permodalan yaitu melalui Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan (PKBL). 

5) Program bantuan pengelolaan sarana dan prasarana bagi masyarakat 

(kaptering air, sarana ibadah, dan lain-lain). 

6) Program kesejahteraan masyarakat (imunisasi, khitanan massal, 

pembagian sembako dan lain-lain). 

b. Pendekatan Pendidikan (education approach) 

Pendekatan pengamanan melalui sektor pendidikan didasarkan 

pada pemikiran bahwa tingkat berkolerasi positif dengan tingkat 

pemahaman akan fungsi dan manfaat hutan serta tingkat kesadaran dan 

kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan dan semakin luas wawasan masyarakat semakin 

tinggi bila kesadaran masyarakat akan fungsi dan manfaat hutan. 

Pendidikan dan wawasan masyarakat pada gilirannya juga berkolerasi 

positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. 

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pendekatan pendidikan adalah 

sebagai berikut: 

1) Pendidikan lingkungan dan manfaat kelestarian hutan sejak dini 

melalui penyuluhan-penyuluhan formal dan informal. 

2) Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan 

ketrampilan. 

3) Program pendidikan kejar paket (A, B, C). 
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4) Pembentukan kelompok-kelompok belajar dan pendidikan dasar (TK 

Tunas Rimba, mendukung wajib belajar 9 tahun). 

5) Studi banding Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk 

meningkatkan pengalaman dan wawasan berbagai bidang. 

c. Pendekatan Partisipasi (participation approach) 

Pendekatan partisipasi merupakan upaya untuk meningkatkan rasa 

memilki (sense of belonging) dan masyarakat terhadap kawasan hutan. 

Semakin besar keterlibatan dan peran serta masyarakat (berbagai peran 

dan tanggung jawab) yang didasari pemahaman dan pengetahuan yang 

tepat akan fungsi dan manfaat hutan akan meningkatkan semangat 

masyarakat untuk menjaga melestarikan sumberdaya hutan merupakan 

titipan untuk anak cucu. Pendekatan ini meliputi beberapa cara sebagai 

berikut: 

1) Penyususnan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyaakat 

(PHBM) mulai perencanaan pelaksanaan dan monitoring dilaksanakan 

bersama-sama masyarakat. 

2) Mengikutsertakan tokoh agama, masyarakat dalam kegiatan-kegiatan 

penyuluhan. 

3) Peningkatan peran bersama stakeholder (pemda, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), masyarakat). 

d. Kearifan Budaya Lokal 

Masyarakat sekitar hutan sebenarnya secara tradisi sudah 

mempunyai kepedulian yang tinggi untuk mengamankan dan melestarikan 
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hutan. Hal ini terlihat dari pola hidup dan bercocok tanam masyarakat 

yang tetap memperhatikan konservasi. Penjarahan hutan yang terjadi 

beberapa tahun lalu lebih disebabkan karena provokasi segelintir oknum 

yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat tanpa memperhatikan 

dampak jangka panjang yang terjadi akibat rusaknya hutan. Kearifan 

masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu modal dasar untuk 

mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan serta meningkatkan 

manfaat secara ekonomi, sosial dan ekologi. Dengan demikian upaya-

upaya yang ditempuh dalam pengamanan kawasan hutan harus 

mempertimbangkan budaya dan tradisi masyarakat sekitar hutan. 

Beberapa langkah konkrit upaya pengamanan hutan dengan 

mempertimbangkan karakteristik dan kearifan budaya lokal adalah: 

1) Menghormati hak ulayat dan hak adat lainnya dalam pengelolaan 

hutan. 

2) Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kegiatan 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) serta menjadi 

mediator apabila muncul konflik-konflik di lapangan. 

3) Menghormati dan turut melindungi keberadaan situs-situs budaya 

lokal. 

 

2. Upaya Preventif 

Upaya preventif adalah usaha tahapan penanganan gangguan terhadap 

eksistensi hutan dengan melakukan kegiatan pencegahan. Kegiatan ini 
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bertujuan membatasi kesempatan seseorang atau sekelompok orang agar tidak 

melakukan tindakan negatif terhadap eksistensi hutan. Upaya-upaya yang 

dilakukan sebagai berikut. 

a. Patroli atau perondaan kawasan hutan, alur rawan, angkutan, kayu ilegal 

(internal dan gabungan dengan instansi lain). 

b. Siaga pos (pom swakarsa). 

c. Supervisi perusahaan industri perkayuan (bersama dengan aparat 

keamanan). 

d. Penjagaan aset perusahaan ( Tempat Penimbunan Kayu, gudang, kantor, 

pabrik). 

e. Membangun jaringan komunikasi untuk kecepata arus informasi dan 

kecepatan pergerakan pasukan antar RPH, BKPH, KPH dalam 1 unit. 

 

3. Upaya Represif 

Upaya represif adalah usaha tahapan yang ilaksanakan untuk 

mempertahankan eksistensi sumberdaya hutan melalui tindakan baik sendiri 

maupun bekerjasama dengan kepolisian intansi terkait dan masyarakat dengan 

mengoptimalkan penegakan supermasi hukum dalam penyelesaian perkara. 

Kegiatan ini bertujuan memberikan efek jera kepada seseorang, sekelompok 

orang atau masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya mengganggu 

eksistensi hutan. Tindakan yang dilakukan sebagai berikut: 

a. penjagaan intensif, 
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b. opersi teradu bersama dengan instansi lain (kepolisian, dinas kehutanan, 

kejaksaan), 

c. opersi terpadu dengan kerahasiaan tinggi, 

d. tindak tegas pelaku intern maupun ekstern, 

e. peningkatan koordinasi dengan polri kejaksaan dan pengadilan dalam 

penanganan perkara.  

 

F. Kerangka Berpikir 

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai hutan yang luas dan 

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

adalah salah satu unsur lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan kehidupan 

penduduk. 

Hutan mempunyai arti dan manfaat yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup mahluk hidup maka hutan perlu di lestarikan. Peran serta 

pemerintah, masyarakat serta berbagai pihak yang berkepentingan dalam 

mengurangi laju kerusakan hutan harus dilakukan melalui upaya premtif, upaya 

preventif dan upaya represif. Mengingat begitu pentingnya fungsi hutan maka 

perlu adanya perlindungan dari kerusakan hutan, tentunya kerusakan hutan dapat 

di sebabkan oleh ulah manusia dan alam. Untuk itu para petugas kehutanan yang 

tergabung dalam kesatuan pemangkuan hutan harus menangani kasus itu secara 

tegas agar laju kerusakan dapat di minimalisir serta dapat meningkatkan 

produktifitas hutan dan mengurangi bencana alam. 
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BAB III 

                     METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kulitatif yamg oleh Bogdan dan 

Taylor (Moloeng, 2007: 4) dikatakan penelitian ini menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati, jadi pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistik (utuh). 

Sejalan dengan definisi tersebut Kirk dan Miller (Moloeng, 2007:2) 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada 

manusia baik kawasannya maupun dalam peristilahannya. 

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang pengamatan wawancara 

atau penelaahan dokumen, metode kualitatif ini digunakan karena beberapa 

pertimbangan. Pertama, menyelesaikan metode kulitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini 

lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.  
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B. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan Perum Perhutani KPH Banyumas Barat, Kabupaten 

Banyumas serta beberapa BKPH yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap, di 

KPH Banyumas Barat merupakan wilayah yang memiliki areal hutan yang cukup 

luas serta adanya areal hutan yang mengalami kerusakan. 

 

C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di 

Perum Perhutani Banyumas Barat, meliputi : 

a. Faktor-faktor penyebab kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat, dengan 

indikator sebagai berikut: faktor alam dan faktor manusia. 

b. upaya-upaya Perum Perhutani KPH Banyumas Barat dalam mengurangi laju 

kerusakan hutan, dengan indikator sebagai berikut:  

1) kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan 

kepolisian/ POLRI, 

2) penyediaan lapangan kerja. 

c. Kendala-kendala dalam mengurangi lajun kerusakan hutan di KPH Banyumas 

Barat, dengan indikator sebagai berikut: kendala intern dan kendala ekstern. 

 

D.  Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal yang dapat berupa 

sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang dapat digambarkan melalui angka, 

simbol, kode, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Data perlu 
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dikelompokan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. 

Pengelompokan data disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya. 

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara dengan 

informan. Informan yaitu orang yang dimnfaatkan untuk memberi informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian, antara lain: 

a) Pegawai Perum Perhutani KPH Banyumas Barat. 

b) Masyarakat sekitar hutan yang berada di wilayah KPH Banyumas Barat 

yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan 

warga sipil, yang dipandang mengetahui dan terlibat dalam 

penanggulangan kerusakan hutan. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini 

biasanya diperoleh di perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu, 

data skunder disebut juga data tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini 

berupa dokumen yang telah ada, data-data dan dokumentasi kerusakan hutan, 

kegiatan warga masyarakat sekitar KPH Banyumas Barat dalam ikut serta 

mengurangi laju kerusakan hutan di kabupaten Banyumas.  
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E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data  

Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penghimpunan 

data penelitian ini adalah: 

1) Teknik Wawancara 

  Wawancara adalah metode mengumpulkan data atau informasi dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula (Rahman, 1993: 77). 

Teknik ini digunakan oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

yang dikonsep dalam pedoman wawancara, mengenai apa saja upaya Perum 

Perhutani dalam menekan laju kerusakan hutan dan faktor-faktor penyebab 

kerusakan hutan sekitar wilayah KPH Banyumas Barat kabupaten 

Banyumas, serta masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat dapat 

berpartisipasi secara langsung dengan harapan masyarakat terbiasa terlibat 

dalam kegiatan menjaga kelestarian alam khususnya hutan.  

Wawancara dilakukan dengan : 

a. Pegawai Perum Perhutani KPH Banyumas Barat yang menagani 

langsung penanggulangan kerusakan hutan di wilayah KPH Banyumas 

Barat kabupaten Banyumas. 

b. Masyarakat sekitar hutan yang berada di wilayah KPH Banyumas Barat 

kabupaten Banyumas yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, 

tokoh pemuda dan warga sipil, yang dipandang mengetahui dan terlibat 

dalam penanggulangan kerusakan hutan. 
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2) Teknik Pengamatan (Observasi) 

Teknik observasi diartikan sebagai pengamatan dari gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan 

terhadap objek di tempat terjadi atu berlangsungnya peristiwa sebagai 

observer berada bersama objeknya diselidiki (Rachman, 1999: 77). 

Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara 

langsung kinerja Perum Perhutani dan keaktifan masyarakat sekitar hutan 

wilayah KPH Banyumas Barat,dalam mengurangi laju kerusakan hutan.  

3) Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang 

berupa catatan tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat 

bukti resmi, Arikunto (2006: 231) menyatakan bahwa dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. 

Seperti: 

a. Catatan-catatan, transkrip, dokumen-dokumen, buku-buku, panduan, 

dan lain-lain sebagainya. 

b.    Keadaan umum daerah penelitian, seperti: Keadaan geografisnya 

seperti batas-batas wilayah, keadaan kerusakan hutan. 

c.     Dokumentasi atau foto-foto kerusakan hutan, seperti: peta luas area 

kerusakan hutan, foto-foto keadaan hutan yang rusak, foto kegiatan 

penyuluhan kehutanan. 
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 Dalam penelitian ini, metode dokumentasi penulis gunakan untuk 

mengetahui upaya Perum Perhutani KPH Banyumas Barat dalam 

mengurangi  laju kerusakan hutan. 

 

F. Validitas Data atau Keabsahan Data  

Untuk memperoleh validitas data, penulis menggunakan teknik 

trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Trianggulasi merupakan teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moloeng, 

1995: 436). 

Teknik trianggulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam 

trianggulasi ini akan dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 

 2. Membandingkan hasil wawancara yang sama dengan waktu yang berbeda. 

 Patton juga menyatakan bahwa dalam hal ini jangan mengharapkan 

hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pendapat, pandangan maupun 

pikiran, tetapi yang penting adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya 

perbedaan (Moloeng, 1995: 43). 
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G. Teknik Analisis Data 

Moloeng (2007: 248) mendefinisikan analisis data sebagai suatu proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan data kualitatif model 

interaktif, yang meliputi tahap reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan, 

dan verifikasi penelitian. Keempat komponen analisis tersebut (reduksi, sajian, 

penarikan simpulan/ verifikasi data) dilakukan secara simultan sejak proses 

pengumpulan data dilakukan. 

1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data, dapat diperoleh saat penelitian berlansung di lapangan, 

dokumen atau data-data, buku-buku petunjuk, dokumentasi, dan lain-lain. 

Setelah terkumpul semua data dan dokumen yang dibutuhkan maka, diperiksa 

kembali, diatur dan kemudian diurutkan. 

2. Reduksi Data 

 Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan terus menerus selama 

penelitian berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini 

adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengorganisasian, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian data 

sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Hasil 

penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkai direduksi kemudian 

disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok dari 

hasil-hasil penelitian untuk mempermudah penelitian di dalam mencari 
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kembali daya yang diperoleh apabila diperlukan kembali. Dari data-data 

tersebut peneliti membuat catatan atau rangkaian yang disususn secara 

sistematis.  

3. Penyajian Data 

 Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah 

matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang 

dimasukkan kedalam kotak-kotak matriks. Dalam data kualitatif, penyajian 

data yang digunakan adalah dalam bentuk teks naratif agar mengurangi 

terjadinya peneliti untuk bertindak ceroboh dan secara gegabah di dalam 

mengambil kesimpulan yang tak berdasar. Sajian data ini membantu peneliti 

untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil 

penelitian. 

4. Kesimpulan Penarikan atau Verifikasi Data 

 Miles dan Huberman (2000: 20) menguatkan kesimpulan adalah tinjauan  

ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna 

yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya, yaitu yang merupakan validitasnya. Yang diperoleh dari data-

data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian peneliti mencarai 

makna dari hasil penelitian atau dari hasil terkumpul. Peneliti berusaha untuk 

mencari pola hubungan serta hal yang sering timbul. Dari hasil peneliti 

membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian diverifikasi. Alur di atas, bila 

digambarkan dengan skema adalah sebagai berikut: 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sebelum mengkaji hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu 

akan penulis kemukakan secara umum mengenai daerah yang menjadi 

lokasi penelitian ini yaitu Perum Perhutani KPH Banyumas Barat 

merupakan salah satu bagian dari unit pengelolaan (Kesatuan Pemangkuan 

Hutan ) di wilayah kerja Perum Perhutani Unit I Provinsi Jawa Tengah 

yang memiliki  hutan seluas 55.546,2 Ha.  

Adapun gambaran umum KPH Banyumas Barat sebagai berikut.  

a. Luas Wilayah Kerja           : 55.546,20 Ha yang terdiri dari  

1) Hutan Produksi : 29.441,80  Ha (53,00%) 

2) Hutan Produksi Terbatas : 25.990,30  Ha (46,79%) 

3) Hutan Lindung : 114,10  Ha (0,21%) 

b. Wilayah Administrasi Pemerintahan   

1) Kabupaten Banyumas            :     8.235,80  Ha   (14,83%) 

2) Kabaputen Cilacap        :   47.310,40   Ha  (85,17%) 
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c. Batas Wilayah  

  Batas-batas Wilayah KPH Banyumas Barat dapat dilihat dari : 

1) Batas sebelah Utara : KPH Pekalongan Barat. 

2) Batas sebelah Timur : KPH Pekalongan Timur dan Banyumas Timur. 

3) Batas sebelah Selatan: Segara anakan, Samudra Indonesia. 

4) Batas sebelah Barat : KPH Ciamis Unit III Jawa Barat. 

d.  Topografi : 

1) Datar (kelerengan 0 – 8 %     : 23,78 % 

2) Landai (kelerengan 8 – 15 %)     : 27,61 % 

3) Bergelombang (Kelerengan 15 – 25 %)  : 43,71 % 

4) Agak Curam (Kelerengan 25 – 40 %)   :  4,45 % 

5) Curam (kelerengan > 40 %)     : 0,46 % 

e. Ketinggian Tempat (di bawah permukaan laut): 0 s/d 1000 m    

f. Jenis Tanah                              

1) Tanah Latosol 

Tanah latosol yaitu tanah yang memiliki beberapa jenis warna yaitu 

merah, coklat kekuningan atau kuning, cocok untuk pertanian. 

2) Tanah Litosol 

Tanah litosol merupakan tanah yang cukup subur untuk hutan. Tanah 

litosol adalah jenis tanah yang belum mengalami perkembangan 

setelah terjadi pelapukan. 
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3) Tanah Aluvial 

 Tanah aluvial memilki kesuburan yang cukup, cocok untuk 

dimanfaatkan sebagai hutan atau usaha pertanian. 

4) Tanah Grumosol 

Tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang cukup baik, jenis 

tanah ini terdapat di lembah pegunungan. 

5) Tanah Mediteran 

Tanah ini banyak mengandung aluminium, besi, air dan bahan 

organik oleh karena itu tidak cukup subur. 

6) Tanah Regosol 

Tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung berapi, 

berupa tanah aluvial yang berupa endapan dan tanah pasir, cocok 

untuk ditanami padi, tebu, palawija, tembakau dan sayuran. 

7) Tanah Planosol 

Tanah yang terbentuk akibat pelapukan batuan endapan di dataran 

rendah yang banyak mengandung bahan aluvial, memilki curah 

hujan kurang dari 2000 mm/ tahun, produktivitas tanah rendah. 

Bermanfaat untuk persawahan tadah hujan dan tegalan. 
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g.  Iklim                                          

1) Tipe Iklim                         : B 

2) Curah Hujan                    : 3.500 mm/th 

a) Bulan Basah tertinggi      : Bulan Oktober 

b) Bulan Basah terendah      : Bulan Mei 

h. Luas Kawasan  

TABEL 2 

Luas wilayah kerja per BKPH Tahun 2010 

No. BKPH 
Luas Wilayah Kerja (Ha) 

HP ( Ha )  HL ( Ha ) Jumlah ( Ha ) 

1 2 3 4 5 

1. WANAREJA 9.723,81  9.723,81 

2. MAJENANG      10.118,67        10.118,67  

3. LUMBIR 6.228,93 114,10 6.422,33 

4. SIDAREJA 4.283,71  4.283,71 

5. KAWUNGANTEN        5.163,37          5.163,37  

6. BOKOL 3.754,42  3.754,42 

7. RAWA TIMUR 11.576,28  11.576,28 

8. RAWA BARAT 4.503,62  4.503,62 

 Jumlah : 55.466,90 114,10 55.546.20 

    Sumber : Data KPH Banyumas Barat 

Dari tabel dapat dilihat bahwa hutan produksi yang bisa dipergunakan 

untuk ditanam berupa tanaman pinus maupun mangrove adalah 55.466,90 ha, 

sedangkan untuk hutan luar poduksi atau digunakan sebagai hutan lindung 

hanya ada pada BKPH Lumbir yang hanya 114,10 ha. Jadi dapat disimpulkan 
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bahwa kawasan hutan di KPH Banyumas Barat merupakan kawasan hutan 

yang banyak digunakan untuk hutan produksi. 

i.   Kelas Perusahaan 

     Tabel 3 

Luas hutan berdasarkan Kelas Perusahaan per Bagian Hutan Tahun 2010 

No. BH Kelas Perusahaan Luas ( Ha ) 

1 2 3 4 

1. Dayeuhluhur Pinus 10.132,80 

2. Majenang Pinus 7.896,70 

3. Lumbir Pinus 8.235,30 

4. Sidareja Pinus 13.201.50 

5. Cilacap Mangrove 16.079,90 

 JUMLAH  55.546,20 

             Sumber : Data KPH Banyumas Barat 

Tabel di atas menunjukan kelas perusahaan per bagian hutan di KPH 

Banyumas Barat menurut jenis tanaman yang ada. Termasuk di dalam kelas 

perusahaan terdapat daerah Hutan Lindung (HL) yang luasnya sekitar 114,10 

ha yang berada di bagian hutan Lumbir. Kawasan Hutan Produksi (HP) 

berada di seluruh bagian hutan KPH Banyumas Barat yang luasnya sekitar 

25.990,31 ha dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang luasnya 

sekitar 29.441,81 ha. Wawancara dengan Candra Musi, Kasi Pengelolaan 

SDH (18 Maret 2011). 
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j. Data Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar KPH Banyuma Barat 

Tabel 4 

Data Sosial Kabupaten Banyumas Tahun 2010 

No. Uraian Satuan Jumlah Prosentase 

(%) 

1. Jumlah Desa: Desa 26  

2. 

a. 

Jumlah Penduduk: 

Anak-anak < 20 tahun: 

Laki-laki 

Perempuan 

 

 

Orang 

Orang 

 

 

52.491 

54.057 

 

 

17 

17,5 

b. Angkatan kerja 20-54 

tahun: 

Laki-laki 

Perempuan 

 

 

Orang 

Orang 

 

 

84.868 

79.201 

 

 

27 

25,6 

c. Angkatan kerja tidak 

produktif ≥ 55 tahun: 

Laki-laki 

Perempuan 

 

 

Orang 

Orang 

 

 

18.721 

19.553 

 

 

6 

6 

 Jumlah  308.891  

3. Mata Pencaharian 

Bertani 

Berdagang 

Lain-lain 

 

Orang 

Orang 

Orang 

 

134.211 

9.482 

94.671 

 

56 

3,9 

39,7 

4. Jumlah  238.364  

       Sumber: Data KPH Banyumas Barat 

Tabel di atas menunjukan data sosial ekonomi masyarakat sekitar 

KPH Banyumas Barat yang berada di Kabupaten Banyumas terdiri atas 26 

desa dengan jumlah penduduk yang  produktif dengan masyarakat desa hutan 

sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Menurut 

masyarakat sekitar hutan, pekerjaan sebagai petani merupakan pekerjaan 
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yang dilakukannya selama turun-temurun, dari sejak nenek moyang mereka 

dan merupakan pekerjaan tersebut yang hanya bisa mereka lakukan. 

                   Tabel 5 

Data Sosial Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2010 

No. Uraian Satuan Jumlah Prosentase 

(%) 

1. Jumlah Desa: Desa 98  

2. 

a. 

Jumlah Penduduk: 

Anak-anak < 20 tahun: 

Laki-laki 

Perempuan 

 

 

Orang 

Orang 

 

 

317.843 

319.441 

 

 

16,1 

16,2 

b. Angkatan kerja 20-54 

tahun: 

Laki-laki 

Perempuan 

 

 

Orang 

Orang 

 

 

574.431 

539.263 

 

 

29,2 

27,4 

c. Angkatan kerja tidak 

produktif ≥ 55 tahun: 

Laki-laki 

Perempuan 

 

 

Orang 

Orang 

 

 

107.221 

108.332 

 

 

5,4 

5,5 

 Jumlah  1.966.531  

3. Mata Pencaharian 

Bertani 

Berdagang 

Lain-lain 

 

Orang 

Orang 

Orang 

 

495.663 

71.024 

617.521 

 

41,8 

5,9 

52 

4. Jumlah  1.184.208  

       Sumber : Data KPH Banyumas Barat 

Tabel di atas menunjukan data sosial ekonomi masyarakat sekitar 

KPH Banyumas Barat yang berada di Kabupaten Cilacap terdiri atas 98 desa, 

ini menunjukan bahwa luas kawasan hutan pangkuan KPH Banyumas Barat 

yang berada di Kabupaten Cilacap lebih luas dibandingkan di Kabupaten 
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Banyumas dengan jumlah penduduk yang  produktif dengan masyarakat desa 

hutan sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Menurut 

masyarakat sekitar hutan, pekerjaan sebagai petani merupakan pekerjaan 

yang dilakukannya karena wilayah Kabupaten Cilacap memilki luas wilayah 

yang cocok dimanfatkan untuk kegiatan bertani. 

 

2. Penyebab Kerusakan Hutan di KPH Banyumas Barat 

a. Faktor Manusia 

Kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat di sebabkan karena 

faktor dari manusia yaitu adanya tindakan pencurian kayu serta tindakan 

perusakan hutan yang dilakukan sebagai upaya masyarakat untuk 

mengambil alih lahan milik peruhutani. Faktor manusia erat kaitannya 

sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan 

tidak dapat di tunda dan lokasi hutan yang bersinggungan dengan 

pemukiman penduduk menyebabkan kerawanan terhadap pengrusakan 

hutan yang diantaranya adalah pencurian kayu dan pembabatan tanaman. 

Jumlah penduduk yang relatif besar serta tingkat pendidikan yang rendah 

menyebabkan tingkat kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat cukup 

tinggi. 

Kerusakan hutan yang terjadi di wlayah KPH Banyumas Barat 

selama ini adalah kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, pada 

akhir  tahun 2010 BKPH Rawa Barat mengalami kerusakan hutan 
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terparah seperti yang dikemukakan oleh Yulianto, Bagian Korkam 

(wawancara 18 Maret 2011). 

“Sekitar 40 petak pada petak 24 dan 27, dengan luas wilayah hutan 

sekitar 9,370 mengalami kerusakan tetapi hal tersebut terjadi karena 

pembabatan tanaman mangrove sebagai salah satu upaya perluasan lahan 

milik pribadi atau mengambil alih hutan negara. Tindakan ini dilakukan 

oleh beberapa kelompok masyarakat yang berusaha menguasai wilayah 

hutan Perhutani”. 

 

Kerusakan hutan pada wilayah BKPH Sidareja yaitu wilayah 

hutan jati terjadi penebangan pohon secara liar seperti yang dikemukakan 

oleh Cecep Hidayat, KBKPH Sidareja (wawancara 20 Maret 2011). 

“Warga mengambil pohon pada kelas umur/ KU 1 atau pohon yang 

berumur sekitar 10 tahun. Masyarakat memanfaatkan untuk kepentingan 

pribadi yaitu digunakan sebagai pembuatan kandang ternak serta bahan 

bangunan rumah. Pada jenis pohon kisaran umur di atas 20 tahun atau 

KU 2 dicuri oleh masyarakat secara besar-besaran. Para pelaku pencurian 

sudah berkelompok dan setiap kelompok memiliki penadah, bekas 

wilayah yang dicuripun tidak terlihat karena mereka mencuri dengan 

akar-akarnya. Pihak perhutani mengalami kesulitan dalam mendata kasus 

pencurian pohon yang terjadi di wilayah BKPH Sidareja”.  

 

Tabel 6 

Data Pencurian Pohon KPH Banyumas Barat tahun 2006-2010 

 
Satuan 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah 

Kejadian 69 64 57 34 36 260 

Jumlah Pohon 528 437 170 100 151 1.386 

Volume M3 - - 51,307 19,67 18,382 89,360 

Kerugian x Rp 1.000 87.234 72.727 34.662 24.342 27.481 246.446 

Sumber Data : Data Kerusakan Hutan KPH Banyumas Barat 

Dari data pencurian pohon dilihat jumlah pohon yang hilang di 

wilayah KPH Banyumas Barat, jumlah pohon yang hilang paling tiap 

tahunnya sudah mengalami penurunan ini menunjukan tingkat kerusakan 
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hutan karena terjadinya pencurin sudah bisa dikendalikan, hanya pada 

tahun 2010 sedikit mengalami peningkatan. Pencurian pohon yang paling 

banyak adalah pada tahun 2006.  Jumlah kejadian 69, terdapat 528 pohon 

yang hilang dan total kerugian mencapai 87.234.000 rupiah.  

Kerusakan hutan KPH Banyumas Barat paling parah terjadi 

karena adanya penebangan pohon adalah pada tahun 2006 terjadi karena 

kesengajaan orang atau sekelompok orang melakukan penebangan pohon 

dan hal tersebut didorong oleh faktor penghasilan utama yang tidak bisa 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti yang dikemukakan oleh Buang, 

seorang pencuri kayu wilayah RPH Cikiperan (wawancara 23 Maret 2011). 

 “Penghasilan saya hanya dari buruh tani, sehingga tidak pasti 

memperoleh penghasilan. Saya hanya bisa mendapatkan uang Rp 

800.00,00 itupun hanya saya dapat apabila panen, sedangkan panen tiap 

tahunnya paling banyak hanya tiga kali. Saya bekerja mengurus sawah, 

seperti bekerja menanam dan panen padi saja. Sehingga jika tidak 

mengambil kayu untuk dijual lagi sebagai kayu bakar kebutuhan hidup 

sehari-hari tidak bisa tercukupi. Biasanya saya mencuri kayu bersama 

dua orang teman, saya termasuk pencuri kayu yang biasa sebab ada 

kelompok yang bisa mencuri kayu dengan jumlah besar dan alat yang 

saya gunakan dalam melakukan pencurian hanya menggunakan alat biasa 

bukan alat penggeraji yang menggunakan mesin”. 

 

Keterangan lain mengenai sanksi yang diterapkan pada tindak 

pidana hutan di KPH Banyumas Barat karena ulah tangan manusia sulit 

untuk diproses lebih lanjut, hal ini sesuai dengan hasi wawancara dengan 

Yulianto, Bagian Korkam (18 Maret 2011). 

“Dari pihak perhutani tidak mempunyai wewenang untuk memproses 

tindakan pengerusakan hutan seperi pencurian kayu, kami hanya bisa 

menerima laporan kejadian seperti laporan kejadian tertangkap tangan, 
laporan kejadian bencana alam, laporan kejadian kehilangan pohon. 

Selanjutnya apabila kasus tersebut termasuk dalam tindak pidana maka 

langsung diproses oleh Kanit Reskrim Polsek tempat kejadian, namun 
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apabila kasus tersebut termasuk bukan tindak pidana hanya diproses di 

masing-masing BKPH. Pihak  kepolisian dalam menangani kasus tindak 

pidana selama ini dirasakan kurang karena banyak kasus yang sampai 

sekarang hanya masuk sebagai laporan tetapi belun diproses secara 

tuntas”. 

 

 

Adanya kegiatan pengerusakan hutan sebagai upaya 

penguasaan wilayah menjadi milik pribadi kegiatan dengan cara 

pembabatan tanaman. Hasil wawancara dengan Badrudin, Mantri KRPH 

Cikonde, RPH Cilacap (wawancara 23 Maret 2011), yaitu: 

“Tingkat kerusakan di BKPH Rawa Barat dan Rawa Timur Timur 

hampir sama. Di kedua daerah tersebut terjadi masalah kerusakan hutan 

karena adanya masalah tenurial yaitu perebutan wilayah hutan oleh 

masyarakat. Masyarakat melakukan pembabatan tanaman kayu putih. 

Ada daerah yang seluruh wilayah hutannya mengalami tenurial yaitu di 

daerah Cikujang, sedangkan di daerah Cisumur puluhan ribu hektar 

mengalami kerusakan hutan akibat tenurial. Rawa Timur petak 24 dan 27 

mengalami tenurial, dan 340 Ha sudah disertifikatkan menjadi milik 

masyarakat padahal awalnya hutan milik negara. Masyarakat berani 

bertindak seperti  ini karena mereka didukung oleh kepentingan politik 

sekelompok orang yang ingin menguasai wilayah tersebut. Dengan 

adanya tindakan tersebut tentunya memicu terjadinya dampak perusakan 

hutan yaitu abrasi”. 

 

Kerusakan hutan yang terjadi di KPH Banyumas Barat pada 

tahun 2010 paling parah terjadi karena muncul masalah tenurial (lihat 

tabel 1 halaman 4), hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Wasis 

Susatyo, Danru Polhut KPH Banyumas Barat (wawancara 18 Maret 

2011): 

“Kerusakan hutan yang marak terjadi pada tahun 2010 disebabkan karena 

adanya tenurial, konflik yang melatarbelakangi yaitu adanya 

penggarapan liar, kependudukan, klaim kepemilikan, tukar menukar 

(sengketa). Masyarakat ingin memilki wilayah hutan milik negara, 

sampai sekarang ini sudah mencapai 55.546,20 Ha hutan milik negara 

sudah beralih menjadi milik pribadi dan ini sesuai dengan Surat 

Keputusan No.359/Menhut/II/2004) dan sudah disahkan oleh Bupati 

setempat. Bentuk tindakan masyarakat untuk megambil alih hutan yaitu 

dengan cara membabat tanaman yang ada misalnya tanaman kayu putih, 
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mangrove secara besar-besaran mulai dari yang masih berumur muda dan 

dilakukan warga”. 

 

  Keterangan lain mengenai pemicu kerusakan hutan karena 

masalah tenurial juga dikemukakan oleh masyarakat sekitar hutan, hal ini 

sesuai dengan keterangan HD, seorang pelaku pengerusakan hutan 

(wawancara 29 Maret 2011): 

“Saya sekarang memanfaatkan hutan karena sejak dulu tanah ini adalah 

milik nenek moyang saya, bukan milik pemerintah. Jika pemerintah 

menanam pohon kayu putih semua warga melakukan pembabatan 

tanaman, karena tanah ini milik masyarakat, saya tidak peduli apakah 

tanah ini bersertifikat. Sekarang ini saya sudah dibantu dari orang pejabat 

tinggi untuk bisa mendapatkan sertifikat tanah supaya saya menguasai 

secara sah.” 

 

Kawasan hutan yang mengalami kerusakan paling parah akibat 

adanya penebangan liar tahun 2006 salah satunya adalah kawasan 

hutan di BKPH Kawunganten, dan saat ini kawasan hutan tersebut 

susah ditemui pohon jati ukuran besar. Kawasan hutan di BKPH 

Kawunganten mengalami pencurian pohon terparah pada tahun 2006 

karena: 

1) Daerah hutan Kawunganten mudah untuk dijangkau oleh 

masyarakat, hasil wawacara dengan Azis, Asper Kawunganten 

(26 Maret 2011). 

“Wilayah Kawunganten merupakan wilayah yang dekat dengan 

pemukiman penduduk. Pohon jati yang dicuri oleh masyarakat 

merupakan jenis kelas pohon KU 1 dimanafaatkan untuk dijual 

sebagai kayu bakar yang dijual ke penadah kayu curian dan 

dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Masyarakat sekitar hutan 

BKPH Majenang melakukan kegiatan pencurian hampir setiap hari 
karena kegiatan tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari”. 
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2) Masyarakat yang miskin dan hanya tergantung pada penghasilah 

hutan. (Lihat tabel 4 dan 5 halaman 48) dan seperti yang 

dikemukakan oleh Buang, pencuri kayu (wawancara 25 Maret 

2011), yaitu: 

“Rata-rata pekerjaan masyarakat sekitar adalah bertani dan buruh, 

saya bisa hidup hanya mengandalkan hasil hutan saja, karena 

daerah ini jauh dari pekerjaan seperti sebagai buruh pabrik, 

berdagang saja susah karena jauh dari pasar Cilacap. saya sudah 

sering terbukti mencuri kayu tetapi pihak polisi hutan sendiri 

hanya membiarkan saja atau hanya menegur saja  sehingga saya 

tidak jera untuk mengulangi tindakan ini”. 

 

3) Masyarakat dan budaya masyarakat yang sudah biasa melakukan 

tindak pidana khususnya pencurian kayu di hutan. (Lihat tabel 6 

halaman 51). Dan hasil wawancara dengan Aziz, Asper 

Kawunganten (wawancara 26 April 2011): 

“Memang masyarakat wilayah hutan BKPH Kawunganten sudah 

terbiasa melakukan pencurian kayu, apabila mereka tertangkap 

mencuri kayu dan dikenakan mendapat sanksi maka mereka tidak 

akan jera akan sanksi yang telah mereka dapat, mereka tetap akan 

mengulangi perbuatannya. Kami dari pihak perhutani juga menyadari 

apabila masyarakat mendapatkan sanksi yang sesuai dengan aturannya 

maka masyarakat tentunya akan susah untuk diajak kerjasama lagi 

dengan pihak Perhutani serta rasa simpatik masyarakat kepada 

perhutani tentunya akan hilang sehingga kami melonggarkan sanksi 

yang biasa kami berikan, paling hanya sekedar peringatan”. 
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b. Faktor Alam 

Tabel 7 

Data Bencana Alam KPH Banyumas Barat tahun 2006-2010 

 
Satuan 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah 

Kejadian 52 80 185 134 172 623 

Luas Ha 28,04 11,79 29,39 71,3 69,168 210 

Jumlah 

Pohon 

12.344 3.371 9.633 28.200 12.027 65.575 

Volume 

M3 

1.657,04 1.111,53 2.918,78 1.035,30 4.245,185 10.968 

Kerugian 

(1000) 

111.865 275.832 275.994 149.055 72.982 885.528 

    Sumber data:  Data Kerusakan Hutan KPH Banyumas Barat 

Dilihat dari data yang ada, tampak bahwa kerusakan hutan karena 

faktor alam juga terjadi pada tahun 2008. BKPH yang mengalami 

kerusakan hutan terparah karena faktor alam yaitu BKPH Majenang, di 

daerah tersebut merupakan daerah yang mengalami jumlah kejadian 

bencana alam terbanyak. Sekitar 7.098 jumlah pohon hilang akibat adanya 

bencana alam. Pada tahun 2010 faktor penyebab kerusakan hutan karena 

terjadinya bencana alam tanah longsor dan tiupan angin sehingga 

menyebabkan banyak pohon yang rusak.  

Pada tahun 2008 KPH Banyumas Barat mengalami kerusakan 

hutan karena faktor dari alam yaitu bencana alam kebakaran hutan. 

Menurut keterangan dari Amad, KBKPH Majenang (wawancara 28 

Maret 2011): 

“Kebakaran hutan yang terjadi pada wilayah BKPH majenang terjadi 

karena adanya pengaruh iklim yang kering dan aktivitas masyarakat 

sekitar hutan, di wilayah Majenang musim kemarau sangat memicu 

keadaan terjadinya kebakaran hutan serta masyarakat sekitar hutan tidak 

sengaja membakar ranting yang tidak berguna namun akhirnya 

merembet ke pohon lain dan memicu terjadinya kebakaran, dengan 

adanya kejadian seperti ini dari Perhutani sendiri melarang tindakan 
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membakar sampah diwilayah hutan Perhutani dan memberikan 

penyuluhan melalui kegiatan komunikasi sosial”. 

 

Tabel 8 

Data Kebakaran Hutan KPH Banyumas Barat tahun 2006-2010 

Satuan 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah 

Kejadian 28 24 35 5 - 92 

Jumlah Pohon 0 55 207 529 - 791 

Luas Ha 65,15 36,45 44,76 2,15 - 151,51 

Kerugian x Rp 1.000 9.712 8.099 6.157 310 - 24.278 

    Sumber Data : Data Kerusakan Hutan KPH Banyumas Barat 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa, kerusakan hutan yang 

disebabkan karena terjadinya kebakaran hutan  pada tahun 2008, telah 

terjadi 35 kejadian di KPH Banyumas Barat, hal ini terjadi karena 

pengaruh iklim yang kering sehingga pohon cepat kering dan mudah 

terbakar. Salah BKPH yang mengalami kebakaran hutan terparah yaitu 

di wilayah BKPH Majenang, jumlah pohon yang terbakar yaitu 170 

pohon. Dari data juga terlihat bahwa kerusakan hutan di KPH (dilihat 

dari jumlah kejadian kebakaran hutan) semakin menurun tiap tahunnya 

bahkan pada tahun 2010 sudah tidak terjadi.  

Keterangan lain mengenai faktor penyebab kerusakan karena 

terjadinya kebakaran hutan juga disampaikan oleh Yulianto, Koorlap 

KPH Banyumas Barat (wawancara 11 Mei 2011), yaitu: 

“Kebakaran yang terjadi di wilayah KPH Banyumas Barat dikarenakan 

musim kemarau yang berkepanjangan sehingga daun-daun kering, 

penyebab lain karena kecerobohan dari manusia, misalnya hutan jati di 

daerah Majenang akibat api dari putung rokok bisa merembet ke pohon 

lain sehingga menyebabkan kebakaran. Ketedoran dari pesanggem 

dalam membakar ranting juga menjadi pemicu kebakaran hutan, 

pesanggem membakar ranting setelah itu ditinggal pergi sehingga api 

membesar dan membakar pohon di sekitar hutan”. 
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3. Upaya Perum Perhutani dalam Menekan Lajunya Kerusakan Hutan 

a. Upaya Preventif 

1) Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

Dalam buku petunjuk pelaksanaan, PHBM merupakan 

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Pengelolaan 

sumber daya hutan bersama masyarakat adalah suatu sistem 

pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa 

berbagi antara Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang 

berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai 

keberlangsungan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat 

diwujudkan secara optimal dan proporsional. Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM) dimaksudkan untuk memberikan arah 

pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek 

ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. 

a) Tujuan Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat) yaitu: 

(1) Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan 

kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. 

 Hal ini sesuai dengan keterangan Ir. Sugiarto, Kepala Seksi 

PHBM dan Bina lingkungan ( 5 April 2011), yaitu: 

 “Adanya PHBM masyarakat bisa bekerja sama dengan 

perhutani seperti salah satu contoh kegiatan penyadap getah 

pinus di TPG Citembong pada petak 29e beserta Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Arta desa Kedung 

Wadas, dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat yang 

menjadi anggota penyadap bisa mendapatkan penghasilan dari 
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kegiatan tersebut. Cara bagi hasil antara pihak perhutani 

dengan petani biasa menggunakan sistem bagi hasil yaitu 20% 

hasil kesuluruhan diserahkan kepada petani”. 

 

(2) Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, 

masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan 

terhadap pengelolaan sumber daya hutan. 

Hasil wawancara dengan Candra Musi, Kasi Pengelola 

Sumber Daya Hutan (SDH) (wawancara 8 April 2011). 

“Dalam pengelolaan sumber daya hutan tentu tidak 

sepenuhnya hanya darin pihak perhutani yang mengelola, 

keberadaan masyarakat sekitar hutan tentunya akan 

membantu dalam pengeleloaan hutan. Hasil hutan yang ada 

dikelola melalui pembentukan Lembaga Masyarakat Desa 

Hutan pada desa hutan, selain itu juga dilibatkan dalam 

kegiatan misalnya adanya penyuluhan, pembinaan penyadap 

bagi petani getah pinus. Pengelolan sumber daya hutan yang 

benar harus melibatkan masyarakat sehingga masyarakat akan 

merasa mereka juga ikut mempunyai tanggung jawab dalam 

pengelolaan hutan”. 

 

(3) Meningkatkan mutu sumber daya hutan, produktivitas dan 

keamanan hutan. 

Hasil wawancara dengan Sutrisno, anggota Polhut KPH 

Banyumas Barat (wawancara 10 April 2011), yaitu: 

“Selain kegiatan patroli bersama masyarakat, kegiatan 

penjagaan keamanan juga berkaitan dengan program 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yaitu kegiatan yang 

didalamnya bertujuan mencegah dan membatasi kerusakan 

hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan 

manusia dan hewan, kebakaran hutan dan hama penyakit. 

Keterlibatan dalam program PHBM sebetulnya pada mulanya 

meningkatakan kesdaran dan pemahaman akan pentingnya 

menjaga hutan, tentunya bila hal itu bisa tertanam maka 
sumber daya hutan yang ada akan bisa meningkat”. 
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(4) Mendorong dan menyelamatkan pengelolaan sumber daya 

hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan 

sesuai kondisi dinamika sosial masyarakat desa hutan. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Badrudin, Mandor 

BPKH Rawa Timur (23 Maret 2011). 

"Bantuan bibit terbesar untuk KPH Banyumas Barat paling 

banyak pada kabupaten Cilacap, karena mendapat bantuan 

dari berbagai industri seperti Pertamina dan Holcim. Pabrik 

tersebut memberikan bantuan bibit sesuai dengan permintaan 

dan kebutuhan masyarakat ini sebagai salah satu wujud 

kepedulian terhadap masyarakat sekitar hutan, tidak hanya 

memikirkan perkembangan kawasan industri tetapi juga harus 

diimbangi dengan kelestarian alam. Bentuk bantuan yang 

diberikan berupa tanaman kayu putih serta hewan ternak juga, 

maksud dari pemberian tanaman kayu purih yaiyu agar 

masyarakat bisa menjadi petaninya sedangkan apabila sudah 

dipanen maka pihka Pertamina yang kembali membelinya dan 

mengolah menjadi minyak. Dengan kerja sama tersebut 

tentunya akan memberikan keuntungan kedua pihak“. 

 

(5) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan 

berusaha dan meningkatkan pendapatan masayarakat dan 

negara. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Wariman, petani 

penyadap getah desa Cidora (wawancara 15 April 2011). 

“Saya bisa mendapatkan pengsilah tambahan selain jadi 

petani biasa, dengan adanya pohon karet saya jadi bisa 

membantu dari mulai perawatan sampai dengan panen, untuk 

merawat serta pengadaan alat-alat yang diperlukan juga sudah 

disediakan perhutani, penghasilan yang saya dapatkan 20% 

dari hasil panen, tiap bulannya saya bisa mendapatkan 

keuntungan antara Rp 200.000,00 sampai Rp 300.000,00”. 

 

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) di KPH Banyumas Barat ditunjukan meminimalisir angka 
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kerusakan hutan karena faktor manusia serta meningkatkan 

kesejahteraan desa hutan dengan penananaman jiwa berbagi. 

Kelompok masyarakat yang ikut dalam perjanjian PHBM akan 

mendapatkan 20% “sharing” atau bagi hasil penjualan kayu 

produksi (lihat lampiran 7). Ketentuan bagi hasil yaitu:  

1) Bagi hasil dari penjarangan pertama berupa kayu bakar sebesar 

100% (seratus persen) sedangkan kayu pertukangan pada 

penjarangan dalam bentuk uang tunai ditentukan sesuai dengan 

kesepakatan para pihak diperhitungkan dengan rumus sebagai 

berikut:  

P = MI x 25% x produksi 

   I 

P = Hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atas 

tebang penjarangan. 

MI = Masa pengelolaan bersama dengan interval penjarangan 

I = Interval waktu antara penjarangan yang dilaksanakan 

dengan penjarangan sebelumnya. 

2) Hak tebang akhir ditentukan dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

Pa = M x 25% x produksi 

    D 

 

Pa = Hak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atas 

tebang habis. 

 M = Masa pengelola bersama. 

 D = Umur tanaman atau tegakan pada saat tebang akhir. 
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Perhutani mengemban tanggungjawab kemasyarakatan, 

baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.  Dari aspek sosial-

ekonomi  diantaranya adalah meningkatkan kesejahtaraan 

masyarakat yang berada di sekitar hutan yang pada umumnya 

miskin secara fisikal, struktural dan Kultural. Secara ekologis 

Perhutani mempunyai kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan 

kelestarian hutan sehingga dapat berfungsi dan memberikan 

manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya 

dalam penyediaan air,  konservasi tanah, wisata alam terbuka, 

iklim, serta perlindungan flora-fauna. 

Tanggungjawab sosial Perhutani telah menjadi 

paradigma pengelolaan perusahaan yaitu Community Based Forest 

Management yang diwujudkan dalam program Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM).  Beberapa bentuk PHBM yang telah 

dilaksanakan diantaranya adalah : 
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Tabel 9 

  PHBM dalam tahun 2006-2010 

            Sumber data: Realisasi PHBM KPH Banyumas Barat 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Perhutani telah 

melaksanakan tanggungjawab sosialnya  dengan baik, menunjukan bahwa hasil 

tumpangsari yang paling banyak adalah padi karena masyarakat lebih tertarik 

dan mudah diajak kerjasama sebagai petani padi. Setiap tahunnya data 

menunjukan peningkatan hal ini dikarenakan padi dalam perawatannya 

masyarakat sudah banyak dan mengerti. Kenaikan hasil tumpangsari pada jenis 

padi ini memang pihak perhutani sendiri sengaja menambah kerjasama 

tumpangsari pada jenis padi, namun demikian pada tahun 2009 mengalami 

No Pola PHBM Sat. 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. 

 
Hasil 

Tumpangsari: 
Padi 
Jagung 
Ketela 
Lain-lain 

 

 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 

 

 
6.853 
3.998 
4.569 

- 

 

 
4.641 
2.707 
3.094 

- 

 

 
5.631 
3.285 
2.060 

- 

 

 
18.561 

593 
340 
110 

 

 
723.000 
181.000 
454.000 

4.500 

2. 
Hijauan Pakan 

Ternak 
Ton - - - - - 

3. Kaptering Air Unit - - - - - 

4. 
Rehab.Htn 

Lindung 
Ha - - - - - 

5. 
Pembentukan  

Desa Model 

PHBM 
Desa 69 8 12 24 2 

6. Bantuan Bibit Rb.plc 5.000 5.000 15.000 15.000 15.000 

7. Peng. lebah madu Koloni - - - - - 

8. 
 

Penyerapan 

Lapangan Kerja. 
Org 

 
8.511 9.011 9.070 8.550 .9.996 
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penurunan karena besarnya permasalahan yang dihadapi yaitu terkait dengan 

permodalan yang disediakan untuk pelaksanaan tumpangsari padi,  maka 

kegiatan tersebut perlu terus ditingkatkan dan disinergikan  dengan kegiatan 

instansi lainnya. 

Pembentukan desa model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) bertujuan mewujudkan masyarakat sekitar hutan yang peduli akan 

kelestarian hutan. Awal tahun 2006 membentuk 26 desa untuk melakukan 

PHBM, semakin tahun jumlah desa terus ditingkatkan. Hingga pada tahun 2010 

sudah mencapai 105 desa yang dijadikan model Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM),menunjukan bahwa masih ada 19 desa yang belum 

dijadikan model PHBM. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sugiarto, KSS 

PHBM dan Binling (wawancara 25 Maret 2011):  

"Pola PHBM yang paling banyak kerja samanya yaitu dengan model tumpang 

sari, karena dengan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat secara langsung 

dan hasil dari tumpang sari tersebut juga disebut sharing, sedangkan untuk 

pembentukan desa model PHBM melibatkan masyarakat desa hutan untuk 

tergabung dalam LMDH yang telah terbentuk. Bantuan bibit terbesar untuk 

KPH Banyumas Barat paling banyak pada kabupaten Cilacap, karena mendapat 

bantuan dari berbagai industri seperti Pertamina dan Holcim. Pabrik tersebut 

memberikan bantuan bibit sesuai dengan permintaan dan kebutuhan 

masyarakat“. 

 

Perhutani mengemban tanggungjawab kemasyarakatan, baik dalam 

aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.  Dari aspek sosial-ekonomi  diantaranya 

adalah meningkatkan kesejahtaraan masyarakat yang berada di sekitar hutan 

yang pada umumnya miskin secara fisikal, struktural dan kultural. Secara 

ekologis Perhutani mempunyai kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan 

kelestarian hutan sehingga dapat berfungsi dan memberikan manfaat yang 
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optimal bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penyediaan air,  

konservasi tanah, wisata alam terbuka, iklim, serta perlindungan flora-fauna. 

Tanggungjawab sosial Perhutani telah menjadi paradigma pengelolaan 

perusahaan yaitu Community Based Forest Management yang diwujudkan 

dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).  Beberapa 

bentuk PHBM yang telah dilaksanakan diantaranya adalah : 

Tabel 10 

Hasil  ”Sharing”  tahun 2006 – 2010 

Sumber data: Hasil sharing KPH Banyumas Barat 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ”sharing” yang 

diperoleh KPH Banyumas Barat dari masing-masing kabupaten, Kabupaten 

Cilacap mendapatkan sharing terbesar. Hal ini terjadi karena wilayah hutan 

kabupaten Cilacap merupakan pangkuan terbesar di KPH Banyumas Barat 

dengan luas wilayah 86,14% dari luas pangkuan keseluruhan serta tebangan 

kayu di Kabupaten Cilacap mempunyai banyak tebangan kayu dibandingkan 

luas pangkuan dan banyaknya tebangan kayu di Kabupaten Banyumas . Hasil 

“sharing” dari tiap tahunnya mengalami kenaikan karena masyarakat yang mau 

untuk diajak sebagai petani mengalami kenaikan pula. Total yang didapatkan 

dari KPH Banyumas Barat dibedakan dari masing-masing kabupaten. 

 

 

 

  Sharing Produksi (Rp) Total 
Kabupaten  

  2006 2007 2008 2009 2010 (Rp) 

Banyumas 

   

98.423.756  

 

196.230.370  200.884.952 221.769.650 285.745.945 1.008.054.673 

Cilacap 

 

240.185.347  

 

670.090.577  704.430.600 933.232.856 1.328.261.946 3.876.191.326 

          

Total 

 

338.609.103  

 

866.320.947  905.305.552 1.155.002.506 1.614.007.891 4.879.245.999 
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2) Patroli Rutin dan Gabungan 

Patroli rutin selalu diadakan oleh petugas pengelola hutan mulai 

tingkat RPH yang dilakukan oleh Asper dan mandor-mandor hutan dengan 

intensitas waktu yang tidak ditentukan artinya bisa kapan saaj dan dimana 

saja, sesuai dengan kebutuhan. 

Selain patroli yang dilakukan oleh masing-masing RPH, patroli rutin 

juga sering dilakukan secara gabungan antar RPH, hal ini dilakukan karena 

jumlah personil anggota keamanan masing-masing RPH yang terbatas. Patroli 

gabungan juga dilakukan antar anggota antar RPH bersama polsek setempat 

dan juga terkadang dibantu oleh masyarakat desa hutan. Metode patroli 

sekarang ini menggunakan patroli simpatik, yaitu patroli yang lebih 

mendekatkan kepada masyarakat. Kegiatan yang ada dalam patroli simpatik 

antara lain kegiatan pemberian sembako kepada masyarakat, bekerja sama 

dengan asper serta tokoh masyarakat. Patroli yang dilakukan bersama 

masyarakat cukup efektif dalam mengurangi laju kerusakan hutan, karena 

banyak informasi mengenai tindakan pengerusakan hutan berasal dari laporan 

masyarakat. 

Seperti yang dikemukakan oleh Wasis Susatyo, Danru Polhut (wawancara 21 

Maret 2011): 

“Patroli gabungan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh pihak Perhutani dengan 

masyarakat, dengan cara seperti ini dimaksudkan agar bila sedang 

berlangsung pencurian kayu bisa diungkap, selain itu patroli yang dilakukan 

juga didasarkan atas informasi masyarakat bila terjadi kerawanan 

pengrusakan hutan. Namun masyarakat yang melaporkan biasanya hanya 
memberikan keterangan lokasi hutan yang harus diperiksa tanpa memberikan 

identitas pelapor. Kami dari pihak Polhut melibatkan masyarakat sekitar hutan 
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dalam kegiatan patroli karena berharap masyarakat terlibat langsung dalam 

penjagaan kelestarian lingkungan khususnya penjagaan keamanan hutan ”. 

 

 

3) Kerjasama Pihak Perhutani dan Masyarakat (Kegiatan Komunikasi 

Sosial) 

Kegiatan komunikasi sosial dengan masyarakat secara rutin yang 

dilakukan oleh pihak Perum Perhutani mulai dari tingkat RPH dilakukan oleh 

KRPH masing-masing dan oleh mandor penyuluhan Lembaga Masyarakat 

Desa Hutan. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui kegiatan pertemuan 

rutin yang ada di RPH. Intensitas penyuluhan ini kurang efektif, hanya dalam 

waktu satu bulan sekali dan hanya beberapa jam saja, hal ini tidak akan cukup 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam arti pentingnya hutan bagi 

kehidupan. 

Kerjasama Perhutani dengan pihak masyarakat sebagai perantaranya 

adalah melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH terbentuk 

sebagai organisasi desa yang berorientasikan pada Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat.  

Ketentuan kemitraan dalam sistem Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) pada dasarnya adalah ”kemitraan sejajar” yang masing-

masing pihak mempunyai peran, tanggung jawab dan hak secara proporsional, 

antara lain: 

a) Pola kerjasama dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

(1) Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan atau 
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(2) Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan serta pihak lain 

yang berkepentingan. 

b) Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bekerja sama dalam 

pengelolaan hutan diutamakan yang telah berbadan hukum, dan 

direkomendasikan serta diajukan oleh pemerintah desa dengan surat 

permohonan kerjasam dengan Perhutani. 

c) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Administratur dengan lembaga 

Masyarakat Desa Hutan (MDH), diketauhi oleh Kepala Desa atau 

pejabat pemerintah yang lebih tinggi dengan dikuatkan oleh setempat. 

 

4) Peningkatan Kualitas Petugas Pengamanan Hutan 

Mengadakan program pelatihan terhadap mandor daerah khususnya 

mandor polisi, seperti yang dikemukakan oleh Hundori, anggota Polsek 

Lumbir (wawancara 15 April 2011). 

“Pelatihan dilakukan di KPH Banyumas Barat selama 3 hari yaitu 

pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Maret 2011, dilatih oleh anggota polisi 

dari polsek dan polres setempat. Mandor yang dilatih ini diharapkan menjadi 

Poltasus (Polisis Hutan Khusus) yang dapat bekerja lebih baik dalam 

mengatasi keamanan hutan. Jangka waktu tiga hari tidak efektif peningkatan 

kualitas petugas keamanan, peningkatan kualitas tanpa adanya peningkatan 

kuantitas atau jumlah personil keamanan dan sarana pendukung keamanan 

seperti senjata api tidak menjamin adanya penurunan jumlah kerusakan 

hutan”. 

 

 

5) Program Reboisasi 

Program untuk mengatasi agar kerusakan hutan di KPH Banyumas 

Barat tidak terjadi lebih parah maka pihak Perum Perhutani melaksanakan 

program reboisasi. Reboisasi adalah program pelaksanaan penanaman hutan 
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yang telah rusak. Upaya pengembalian keadaan hutan lestari dengan cara 

reboisasi meliputi aspek perencanaan, reboisasi, pemeliharaan, pengamanan 

dan produksi. Pelaksanaan program reboisasi di KPH Banyumas Barat di 

lakukan oleh: 

a) Masing-masing mulai dari tingkat KRPH dan dilakukan oleh pesanggem 

di bawah pengawasan mandor dan KRPH. 

b) Dilakukan oleh masyarakat penggarap lahan hutan, penggarap lahan 

hutan selain menggarap tanah hutan (persil) mereka juga membantu 

menanam bibit tanaman, seperti jati, pinus dan menyulam (mengganti 

dengan tanaman baru) apabila tanaman mati. 

c) Adanya gerakan menanam secara swadaya yang dilakukan oleh 

karyawan/ karyawati Perum Perhutani di sekitar wilayah hutan KPH 

Banyumas Barat. 
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                     Tabel 11 

 Data Kerusakan Hutan dan Penanganannya tahun 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber data: Hasil wawancara 18 Mei tahun 2010 

No. Lokasi 
Luas Kerusakan 

(Ha) 
Pola Penanganan 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

BKPH Wanareja 

 

 

 

 

BKPH Majenang 

 

 

 

 

 

BKPH Lumbir 

 

 

 

 

 

BKPH Sidareja 

 

 

 

 

 

BKPH Kawunganten 

 

 

 

       

310,20 

 

 

 

 

22,46 

 

 

 

 

 

9,60 

 

 

 

 

 

50,50 

 

 

 

 

 

441,50 

 

 

 

  

a. Telah dilakukan reboisasi  

2010 sebanyak 280,10 ha. 

b. Mengidentifikasi kegiatan 

PHBM. 

 

a. Reboisasi tahun 2009 

sebanyak 18,38 ha. 

b. Pemeliharaan tanaman 

Pinus dengan baik 

c. Kegiatan PHMB. 

 

a. Reboisasi yang 

direncanakan tahun 2010 

sebanyak 7,98 ha. 

b. Mengidentifikasi kegiatan 

PHBM. 

 

a. Reboisasi pada tahun 2009 

sebanyak 38.76 ha. 

b. Pemeliharaan tanaman 

Pinus dengan baik. 

c. Kegiatan PHBM. 

 

a. Reboisasi pada tahun 2009 

sebanyak 404,45 ha. 

b. Kegiatan PHBM   

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

BKPH Rawa Timur 

 

 

 

 

BKPH Rawa Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKPH Bokol 

9.370,83 

 

 

 

 

2.493,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

2,278  

a. Telah dilakukan reboisasi 

sampai dengan tahun 

2010 sebanyak 8.368 ha. 

b. Kegiatan PHBM. 

 

a. Telah dilakukan reboisasi 

sampai dengan tahun 

2010 sudah mencapai 

1.861 ha. 

b. Pemeliharaan tanaman 

kayu putih dan mongrove 

muda secara intensif 

c. Kegiatan PHBM 

 

a. Reboisasi yang 

direncanakan tahun 2010 

sebanyak 1,896 ha. 

b. Mengidentifikasi 

kegiatan PHBM 

 Jumlah 12.700,368  
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  Pelaksanaan program reboisasi dalam waktu dua tahun baru dapat 

digarap atau dikontrak oleh masyarakat sekitar hutan sebagai lahan pertanian. 

KPH Banyumas Barat sistem kontrak tidak berlaku, yaitu dengan cara masing-

masing orang tidak membayar sewa lahan hutan yang digarap, dalam hal ini 

dimaklumi oleh Pihak Perhutani. Pada pelaksanaan penggarapan lahan hutan ini 

pelaksanaan pembagiannya adalah dengan cara: 

a) Lahan kosong yang ada dibagi dengan daftar jumlah pesanggem. Lahan 

yang kosong dibagi dengan sistem pengundian lokasi garapan. 

b) Seorang pesanggem tidak boleh menggarap lahan melebihi ¼ hektar, 

dimaksudkan agar dapat dibagi adil. 

c) Ketua kelompok yang ditunjuk anggota dapat keluasan garapan. 

 

b. Upaya Represif 

1) Operasi gabungan dengan Polsek setempat dengan mengedepankan 

fungsi represif 

Operasi gabungan yang dilakukan antara pihak Perum Perhutani 

dengan Polsek dan Polres yang mengedepankan fungsi represif diantaranya 

adalah melakukan tindakan operasi penggeledahan kayu di rumah-rumah 

penduduk. Penggeledahan yang dilakuakan didasarkan atas laporan 

masyarakat mengenai keresahan tindakan pencurian kayu wilayah hutan 

KPH Banyumas Barat. Menurut Sutrisno, anggota Polhutmob (wawancara 

28 Maret 2011):  

“Penggeledahan yang kami lakukan biasanya karena adanya laporan dari 

warga, karena kami sangat mengutamakan kerjasama dengan masyarakat 
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juga. Kegiatan penggeledahan juga dilakukan melibatkan Polsek Lumbir, 

apabila ada yang terbukti menimbun kayu hasil curian, kasus ini yang 

berwenang memproses adalah dari pihak kepolisian. Sebelum melakukan 

penggedahan sangat hati-hati karena jangan sampai kegiatan ini diketahui 

atau bocor kepada para pelaku”. 

 

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Sarjoko, anggota Polsek 

Lumbir ( 31 Maret 2011) : 

“Kasus terakhir mengenai kegiatan penggeledahan kayu yang kami 

lakukan yaitu pada awal bulan Februari 2011 di desa Kedung Gede. Barang 

bukti yang bisa kami dapat yaitu berupa kayu glondongan pinus dan satu 

unit KBM Mitsubishi. Dasar kegiatan ini dilakukan karena adanya laporan 

awal dari warga kepada KRPH Surusunda mengenai kegiatan 

pengerusakan hutan”. 

 

Upaya yang telah dilakukan ini menjadikan para pelaku penimbun 

kayu curian mendapat jeratan hukum berupa sanksi. Sehingga mereka 

memiliki rasa jera untuk melakukan pencurian dan penimbunan kayu di 

rumah. 

 

2) Pelaksana Hukum 

a) Aturan Hukum 

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 

merupakan aturan hukum yang digunakan dalam penangan kasus 

tindakan perusakan hutan. Undang-undang Kehutanan harus bisa 

memenuhi semua keinginan dari masyarakat terutama tentang masalah 

kehutanan. Undang-undang sejauh mungkin dapat menampung 

aspirasi masyarakat, pengaturannya harus jelas dan pelaksanaannya. 

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa hukum itu hanya 

sabagai sarana belaka, karena itu kalau hukumnya baik maka akan 
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tersedia sarana yang baik. Agar kebaikan terlaksana secara nyata, 

maka sarana yang ada perlu diterapkan dan dipergunakan sebaik-

baiknya. Terlaksananya kebaikan secara nyata tergantung dari 

kehendak dan perbuatan nyata manusia yang dapat ditunjang oleh 

hukum. Hukum yang baik belum tentu menjamin bahwa kebaikan 

akan sungguh-sungguh dapat terlaksana, tanpa manusia  mau dan 

mampu melaksanakan secara seksama. 

Dalam penanganan kasus pencurian kayu di Kabupaten 

Banyumas dan Cilacap aparat penegak hukum belum menggunakan 

Undang-undang nomor 41 taun 1999 tentang Kehutanan tetapi masih 

menggunakan KUHP yaitu menggunakan pasal pencurian biasa atau 

umum, bab XXII dalam KUHP. 

Penggunaan KUHP dalam penanganan kasus pencurian 

karena adanya berbagai alasan diantaranya latar belakang pelaku dan 

alasan kemanusiaan. Mengapa aparat penegak hukum menggunakan 

kedua alsan ini karena aparat penegak hukum merasa perlu 

mengetahui siapa pelaku, sebenarnya pelaku melakukan penebangan 

kayu secara liar disebabkan oleh unsur-unsur antara lain: 

- Memenuhi kebutuhan hidup sambil menunggu hasil pertanian. 

- Memang sudah menjadi pekerjaanya sebagai penebang liar. 

“Pertimbangan-pertimbangan di atas sangat penting karena aparat 

bermaksud ingin mengedepankan keadilan, tetapi pelaksanaannya 

belum maksimal. Keadilan maksudnya adalah bahwa bagi pelaku 
pencuri kayu yang berlatar belakang miskin dan mencari karena alasan 

untuk menghidupi keluarga maka akan diterapkn pasal KUHP, tetapi 

sebaliknya apabila alasan atau latar belakang pelaku tersebut karena 
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memang pekerjaannya adalah mencuri, maka akan diterapkan 

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan”. 

Wawancara dengan Salono, anggota Polhut (30 Maret 2011). 

 

Dari data lampiran 2 dapat diketahui bahwa rata-rata 

hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pencuri kayu di wilayah KPH 

Banyumas Barat adalah 1 sampai 7 bulan penjara dan denda sebesar 

Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00. Dari 10 kasus yang ada 5 

kasus atau 50% kasus ada yang tidak jelas mendapat putusan dari 

pengadilan dan mendapatkan ketidakjelasan dalam perkaranya. 

Menurut Suroto, Anggota Polsek Lumbir (wawancara 1 April 2011). 

Banyak kasus yang masuk ke kepolisian saja, karena dalam 

penyidikan kurangnya alat bukti untuk menjerat pelaku (alat bukti, 

pasal 184 KUHP) sehingga perkara tidak dilanjutkan. 

b) Aparat Penegak Hukum 

Dalam hal ini akan terkait pada aspek kuantitas dan kualitas 

aparat penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau 

lengkap tidaknya aparat penegak hukum yang ada, sedang kualitas 

berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) 

aparat penegak hukum dalam menangani kasus di bidang kehutanan. 

“Pertimbangan aparat penegak hukum tidak menggunakan Undang-

undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tetapi 

menggunakan KUHP karena aparat bermaksud ingin mengedepankan 

keadilan, tetapi pelaksanaan belum maksimal. Keadilan maksudnya 

adalah bahwa bagi pelaku pencurian kayu yang berlatar belakang 

miskin dan mencuri karena alasan untuk menghidupi keluarga maka 

akan diterapkan pasal KUHP, sebaliknya apabila alasan karena 
memang pekerjaannya adalh mencuri maka akan diterapkan UU No. 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”( Hasil wawancara Sarjoko, 

anggota Polsek Lumbir). 
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(2) Kendala-kendala dalam Menekan Lajunya Kerusakan Hutan 

a. Kendala intern 

1) Pihak Perhutani 

Hambatan yang terjadi dalam upaya menekan laju kerusakan 

hutan terjadi pada pihak Perhutani yaitu petugas kurang adanya 

kominukasi dalam melaksanakan program yang telah dibuat, sehingga 

mengakibatkan kinerja petugas kurang maksimal dalam melaksanakan 

program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Hal ini 

juga dibuktikan dengan jarangnya kegiatan komunikasi sosial yang 

dilakukan pihak Perhutani dalam acara desa yang berkaitan dengan 

pengelolaan hutan. Penyuluhan pihak Perhutani dari masing-masing 

RPH kepada masyarakat dirasa intensitasnya kurang karena hanya 

dilakukan satu bulan sekali, bahkan kegiatan dari pihak Perhutani 

hanya ada yang dilakukan pada akhit tahun (lihat lampiran 1) padahal 

demi suksesnya PHBM harus dilaksanakan sientensitas mungkin agar 

kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan meningkat. 

 

2) Pelaksanaan Hukum 

Pelaksanaan hukum pada tindak pidana kerusakan hutan 

mengalami beberapa kendala. Beberapa kendala atau hambatan yang 

mempengaruhi tidak efektifnya Undang-undang Nomor 41 Tentang 

Kehutanan. Beberapa faktor tersebut adalah: 
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a) Faktor Hukumnya 

  Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Undang-

undang merupakan faktor yang penting karena harus mewakili 

aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini Undang-undang Kehutanan 

harus bisa memenuhi semua keinginan dari masyarakat terutama 

masalah kehutanan. Undang-undang sejauh mungkin dapat 

menampung aspirasi masyarakat, pengaturannya harus jelas dan 

pelaksanaannnya. 

  Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa hukum itu hanya 

sebagai sarana belaka, karena itu kalau hukumnya baik maka akan 

tersedia sarana yang baik. Agar kebaikan terlaksana secara nyata, 

maka sarana yang perlu diterapkan dan dipergunakan sebaik-

baiknya. Dalam hal ini terlaksananya kebaikan secara nyata 

tergantung dari kehendak dan perbuatan nyata manusia yang dapat 

ditunjang oleh hukum. Hukum yang baik belum tentu menjamin 

bahwa kebaikan akan sungguh-sungguh dapat terlaksana, tanpa 

manusia mau dan mampu melaksanakannya secara seksama. 

Tetapi walaupun demikian harus dipertimbangkan lagi 

karena tidak semua orang itu mampu dan mau memahami dan 

mengetahui adanya undang-undang ini dikarenakan beberapa 

faktor yaitu: 

- Rendahnya pendidikan yang menyebabkan cara berfikir yang 

masih sederhana dan masa bodoh terhadap hukum.  
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- Daerah tempat tinggal yang terpencil sehingga sulit untuk 

menerima informasi yang terbaru. 

b) Faktor Aparat Penegak Hukum 

Kekurangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas 

aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi efektivitas 

penegakkan hukum di bidang kehutanan. Hambatan yang terjadi 

dalam penegakkan hukum di bidang kehutanan di KPH Banyumas 

Barat diantaranya adalah polisi kehutanan di dalam melakukan 

penegakkan hukum menemui beberapa hambatan seperti yang 

dikatakan oleh Wasis Susatyo, Danru Polhut KPH Banyumas 

Barat (wawancara 18 Maret 2011) yaitu: 

(1) Intern 

- Keterbatasan Personil (Kesatuan Pemangkuan Hutan 

Banyumas Barat hanya memiliki 9 orang personil polisi 

khusus) 

-  Medan areal hutan yang bervariasi 

- Sarana dan prasarana yang belum cukup memadai 

(2) Ekstern 

- Sumber daya manusia di Perum Perhutani di KPH 

Banyumas Barat yang kurang memadai 

- Prasarana dan sarana termasuk ketiadaan Kartu Tanda 

Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Polres 
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Banyumas dan Cilacap bagi pejabat Pegawai Negeri 

Sipil tertentu di KPH Banyumas Barat. 

 

b. Kendala ekstern 

Hambatan yang ditemui mengurangi laju kerusakan hutan pada 

masyarakat yaitu tingkat kemampuan masyarakat dalam pengelolaan hutan 

tidak sama, dan sumber daya manusia yang kurang, juga karena adanya 

keterbatasan modal. Hal ini seperti yang dikatakan Sumarto, KBKPH 

Rawa Barat (wawancara 28 Maret 2011): 

“Masyarakat desa itu sebenarnya belum tahu banyak bahkan tidak mengerti 

apa itu LMDH, tujuan didirikannya dan kinerja LMDH bahkan ada LMDH 

yang kurang produktif. Beberapa contoh LMDH yang kurang produktif di 

KPH Banyumas Barat yaitu di RPH Mantesan dan RPH Rawa Barat. 

Keberadaan LMDH tidak dapat membantu mengurangi laju kerusakan 

hutan, bahkan tingkat kerusakan hutan di daerah tersebut termasuk tinggi 

yaitu di daerah Cikujang mencapai 5.000 ha. Ini sebagai bukti tidak 

produktifnya LMDH yang telah ada ”. 

 

Hal ini juga terbukti juga dengan sedikitnya warga yang datang 

untuk menghadiri pertemuan rutin LMDH dan kurangnya antusias warga 

untuk mengikuti pertemuan rutin yang ada di desa.  

Program Perum Perhutani juga belum bisa dikatakan dapat 

mengurangi laju kerusakan hutan khususnya dalam kasus pencurian kayu. 

Pelaksanaan program, salah satu contohnya Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) ini terhambat karena modal secara materiil 

masyarakat dalam pengelolaan garapan tanah hutan (persil) yang kurang.  

Kendala yang ditemui dalam upaya yang ada yaitu intensitas 

penyuluhan dirasa kurang efektif, hanya dalam waktu satu bulan sekali dan 
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hanya beberapa jam saja, hal ini tidak cukup meningkatkan kesadaran 

masyarakat dari arti pentingnya hutan bagi kehidupan. 

Kenyataan di lapangan dalam pelaksanaan program reboisasi 

mengalami kendala yaitu masyarakat menggarap lahan hutan dengan 

sesuka hatinya, siapa yang tercepat maka dia yang paling banyak mendapat 

lahan yang luas dan lahan yang terdekat dengan desa, sehingga dalam hal 

ini terjadi ketidakadilan sistem pembagian. Ada seseorang yang dapat 

menggarap lahan sangat luas bahkan ada juga yang tidak dapat lahan 

garapan. Hal ini terjadi akibat pihak Perum Perhutani tidak mengatur 

sistem pembagian lahan tersebut dengan alasan kurangnya personil dan 

tenaga dan tidak adanya pihak dari desa yang ikut membantu pelaksanaan 

pembagian tersebut. 

Pelaksanaan sistem tumpangsari ini ternyata juga belum bisa 

dikatakan dapat mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga tidak 

mempengaruhi angka pencurian secara optimal. Kegiatan penggarapan 

lahan hutan ini terhambat juga karena modal secara materiil masyarakat 

dalam pengelolaan garapan tanah hutan (persil) yang kurang. Menurut 

Slamet Purwanto, KRPH Randegan (Wawancara 30 Maret 2011). 

“Warga yang menggarap persil itu memang dapet untung, tapi 

keuntungannya sangat sedikit karena kebanyakan hasil persil untuk 

membayar hutang pembelian bibit dan pupuk pemeliharaan tanaman, jadi 

yang dapat keuntungan banyak juragan pupuk dan benih. Bunga untuk 

pembayaran saja sampai 30%-50%”. 

 

 Pelaksanaan reboisasi dalam rangka pengembalian kelestarian 

hutan mengalami hambatan yaitu terletak pada anggaran untuk proses 
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reboisasi sangat tersebatas, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan 

program penanaman hutan kembali tersebut. 

 

B. Pembahasan 

1. Faktor Penyebab Kerusakan Hutan di KPH Banyumas Barat 

a. Faktor Manusia 

Faktor manusia yaitu adanya kesengajaan subjek hukum 

melakukan perbuatan pidana berupa pencurian hasil hutan berupa 

penebangan kayu oleh sekelompok orang dan yang paling parah 

terjadi pada tahun 2006 (lihat tabel 6 halaman 51). Kerusakan 

hutan yang terjadi pada tahun 2006, disebabkan karena beberapa 

faktor yaitu karena daerah hutan BKPH Kawunganten mudah 

untuk dijangkau oleh masyarakat, karena wilayahnya dekat dengan 

pemukiman penduduk, ekonomi masyarakat yang miskin sehingga 

memicu tindakan penebangan kayu secara liar, tidak adanya 

peluang usaha bagi masyarakat sekitar hutan karena dalam fikiran 

mereka hanya bagaimana caranya untuk bisa mencukupi 

kebutuhan hidup, maka mereka melakukan penebangan kayu 

secara illegal dan dilakukan secara berkelompok tanpa 

memikirkan dampak yang akan timbul. 

Perusakan hutan yang terjadi di KPH Banyumas Barat 

adalah perbuatan karena kesengajaan subjek hukum melakukan 

perbuatan pencurian kayu karena adanya kelonggaran petugas 
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dalam memberikan sanksi kepada pencuri kayu yang berjumlah 1 

sampai 2 batang, sanksi awal hanya berupa surat penyataan yang 

diketahui oleh kepala desa sehingga masyarakat mudah untuk 

mengulangi pencurian. Menunjukan lemahnya sistem pengamanan 

hutan dan hasil hutan. Lemahnya sistem pengamanan hutan dan 

hasil hutan memberikan kesempatan ruang gerak yang lebih 

leluasa bagi para pengerusak hutan (Suarga Riza, 2005: 56). 

Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan perusakan hutan 

yang tercantum dalam Undang-undang No.41 tahun 1999 pasal 50 

ayat 3 yang meliputi: 

a. Merambah kawasan hutan (pasal 50 ayat (3)b) 

b. Merambah penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan 

radius atau jarak sampai dengan 200 meter dari tepi mata air 

dan kiri kanan sungai di daerah rawa. 

c. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di 

dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 

berwenang (pasal 50 ayat (3) e).  

d. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak 

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil 

hutan. 

Kerusakan hutan yang pernah terjadi dan marak di wilayah 

hutan KPH Banyumas Barat yaitu adanya faktor alam dan faktor 

manusia yaitu terjadinya pencurian kayu secara sengaja oleh orang 
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atau beberapa kelompok. Kerusakan hutan karena faktor dari 

manusia yaitu dalam arti perusakan hutan yang paling marak 

terjadi di KPH Banyumas Barat adalah perusakan hutan 

(merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan 

bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan 

pemerintah (Zain, 1997:5).  

Kenyataan yang terjadi tidak demikian, praktek-praktek 

perusakan hutan yang terjadi seperti pembabatan tanaman kayu 

putih muda, penyerobotan kawasan atau tenurial dengan cara 

pemababatan tanaman kayu putih, puncurian kayu untuk kayu 

bakar pelakunya tidak diproses secara hukum sama sekali. Petugas 

hanya melakukan teguran dan peringatan kepada pelaku dengan 

alasan kemanusiaan, karena pada umumnya masyarakat yang 

melkukan hal tersebut adalah masyarakat yang mempunyai 

ekonomi lemah dan hal ini dianggap masih bisa diatasi tanpa harus 

menggunakan tindakan hukum. Hal ini membuktikan bahwa 

petugas tidak mengatasi tindakan perusakan hutan dengan 

menggunakan acuan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

dalam prakteknya tidak efektif.  

Faktor penyebab kerusakan hutan seperti yang di atas juga 

sesuai dengan faktor penyebab kerusakan hutan yang 

dikemukakan oleh Salim, faktor penyebab kerusakan hutan 
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khususnya penebangan liar adalah sempitnya lapangan pekerjaan 

untuk menjadi buruh pabrik atau berdagang (Salim, 2006: 14). 

Pemicu kerusakan hutan paling parah pada tahun 2010 

terjadi karena adanya penyerobotan kawasan hutan atau timbul 

masalah tenurial. Hal ini sesuai dengan bentuk dari kerusakan 

hutan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang dikemukakan 

oleh Alam Zain. Faktor penyebab kerusakan hutan karena adanya 

penyerobotan kawasan hutan, yaitu penyerobotan tanah hutan, 

penyerobotan hasil hutan dan penyerobotan tanah hasil hutan 

(Zain, 1997: 37). 

Kawasan hutan lingkup KPH Banyumas Barat yang 

sekarang ini paling banyak mengalami kerusakan adalah RPH 

Cikonde, BKPH Rawa Barat berdasarkan faktor penyebab 

kerusakan hutan yaitu terjadinya penyerobotan kawasan hutan atau 

masalah tenurial. 

 

b. Faktor Alam  

Kerusakan hutan yang terjadi pada tahun 2008 di KPH 

Banyumas Barat disebabkan oleh faktor alam yaitu adanya 

kebakaran hutan yang terjadi di wilayah hutan BKPH Majenang. 

Pengaruh iklim yang kering dan aktivitas masyarakat sekitar 

hutan, di wilayah Majenang musim kemarau sangat memicu 

keadaan terjadinya kebakaran hutan serta masyarakat sekitar hutan 
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tidak sengaja membakar ranting yang tidak berguna namun 

akhirnya merembet ke pohon lain dan memicu terjadinya 

kebakaran hutan serta masyarakat sekitar hutan tidak sengaja 

membakar ranting yang tidak berguna namun akhirnya merembet 

ke pohon lain dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Penyebab 

kerusakan hutan seperti yang diungkapkan di atas karena sesuai 

dengan pendapat R. Soetadi, terjadinya gangguan keamanan hutan 

karena terjadinya kebakaran hutan (R. Soetadi, 1978: 59). 

 

2. Upaya Perum Perhutani KPH Banyumas Barat dalam 

Mengurangi Laju Kerusakan Hutan 

Upaya Perum Perhutani dalam upaya mengurangi laju 

kerusakan hutan ada dua yaitu melakukan upaya preventif dan upaya 

represif. Pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi laju kerusakan hutan 

belum efektik karena pelaksanaanya masih menemui beberapa kendala 

baik dari pihak Perhutani sendiri maupun dari masyarakat dalam 

pengelolaan hutan. Upaya preventif dilakukan dengan program PHBM 

(Program Hutan Bersama Masyarakat), patroli rutin dan gabungan, 

dan peningkatan petugas keamanan hutan. Program PHBM di KPH 

Banyumas Barat sudah berjalan cukup baik. Dalam pelaksanaan 

program bagi hasil atau “sharing”. Dalam setiap keuntungan yang 

diperoleh pihak Perum Perhutani sejumlah 20% dari hasil yang 

diberikan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Hasil dari 
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pelaksanaan program “sharing“ terbesar menurut wilayah kabupaten 

adalah Cilacap (lihat tabel 11 halaman 67). Hal ini membuktikan 

bahwa kabupaten Cilacap selain karena memiliki wilayah hutan yang 

luas, juga dikarenakan merupakan daerah yang masih mempunyai 

banyak tebangan kayu dan keadaan hutan yang produktif 

dibandingkan dengan kabupaten Banyumas. Hal ini membuktikan 

bahwa kayu produksi yang dihasilkan oleh pihak Perum Perhutani 

KPH Banyumas Barat di beberapa daerah masih baik dan pihak Perum 

Perhutani telah memberikan hak dari penduduk dalam keuntungan dari 

penebangan kayu yang sesuai dengan perjanjian antar desa PHBM 

ataupun pihak lain dengan pihak Perhutni memang didasarkan pada 

akta notaris. Perjanjian PHBM yang didasarkan akta notaris ini 

dimaksudkan agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum 

tetap dan antar hak serta kewajiban antar pihak tercatat dengan jelas, 

hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan dan hal-hal lain 

sehubung dengan perjanjian tersebut.  

Upaya menekan laju kerusakan hutan dilakukan oleh pihak 

Perum Perhutani dengan melakukan patroli rutin cukup baik karena 

dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan dengan masyarakat 

yaitu melalui patroli simpatik, diharapkan dapat melibatkan langsung 

masyarakat dalam kegiatan penjagaan hutan serta dapat mengajak 

masyarakat langsung turut serta dalam upaya mengurangi laju 

kerusakan hutan.  
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Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Perhutani adalah 

dengan melakukan pendekatan proporsional. Pendekatan proporsional 

merupakan usaha perlindungan hutan yang ditunjukan utamanya 

kepada manusia yang meliputi usaha represif terhadap pelanggaran-

pelanggaran ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan hutan (Suarga Riza, 2005: 74). Tindakan yang 

telah dilakukan adalah reboisasi, opersi gabungan dengan 

polsek/polres setempat dengan mengedepankan fungsi represif dan 

melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan 

hutan. Pada aspek perencanaan reboisasi wilayah serta target di KPH 

Banyumas Barat sudah baik, pada tahap perencanaan sudah terdapat 

rencana reboisasi wilayah serta target yang harus dicapai tiap 

tahunnya. Tahap penananaman juga sudah baik hal ini ditandai dengan 

banyaknya pesemaian bibit yang ada dan telah dilakukan penanaman 

bibit-bibit di area bekas pencurian dan di area kerusakan hutan (tabel 

12 halaman 54). Tahap pemeliharaan sudah cukup baik yaitu dengan 

sistem pemupukan, penyiraman dan lain-lain. Tahap reboisasi dapat 

memberikan keuntungan bagi masyarakat hal ini disebabkan karena 

belum semua tahap penananman bagi hutan yang akan dijadikan 

lokasi reboisasi bagian hutan tersebut menjadi hutan kosong selama 2 

tahun, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai area pertanian 

yang biasanya ditanami tanaman palawija, sistem seperti ini disebut 

sistem tupangsari. Tahap reboisasi selanjutnya yaitu tahap 
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pengamanan, dalam tahap ini melibatkan pegawai dari piah Perum 

perhutani. Pengamanan dilakukan mulai dari RPH dimana terdapat 1 

KRPH dan 9 orang mandor yang bertugas menjaga keamanan hutan. 

Tahap selanjutnya yaitu tata produksi. Tahap produksi merupakan 

tahap akhir dalam pengelolaan hutan di KPH Banyumas Barat. Dalam 

tahap ini kita dapat mengetahui keadaan produktifitas kayu yang 

dihasilkan. Hasil tahap akhir juga terkait erat dengan pelaksanaan 

tahap-tahap sebelumnya.  

Tindakan Perhutani dalam upaya represif yaitu melakukan 

opersi gabungan dengan mengedepankan fungsi represif. Operasi yang 

dilakukan berdasarkan laporan masyarakat sehingga masyarakat juga 

mempunyai peran dalam pengamanan hutan. Pelaksanaan penegakkan 

hukum hutan, khususnya mengenai kasus pencurian kayu sangat 

ringan (lihat lampiran 2). Pelaksanaan hukuman yang ringan tersebut, 

tujuan dari penerapan hukum menurut H.L Packer yaitu untuk 

membuat sadar kepada seorang pelaku dari kesalahan dan tidak 

mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum tidak dapat 

tercapai (Zain Alam, 1996:17). Padahal dalam Undang-undang No. 41 

tentang Kehutanan ditentukan bahwa: 

a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hutan di dalam 

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang 

(pasal 50 ayat3 e). 
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b. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e diancam 

dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah). 

Pelaksanaan hukuman yang tidak sesuai dengan Undang-

undang Kehutanan tersebut berarti terdapat penyimpangan 

pelaksanaan hukum, sehingga putusan hakuman yang diberikan 

kepada pelaku pidana tindak kejahatan pencuri kayu ringan. Apalagi 

terdapat kasus yang tidak jelas keputusan hukumannya yang berarti 

pelaku tindak pidana keruskan hutan dapat bebas tidak mendapat 

hukuman, sehingga pelaku tidak jera terhadap perbuatannya.  

Dalam KUHP Pasal 362 tentang pencurian disebutkan bahwa 

barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara 

melawan hukum,diancam karena pencurian dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan 

ratus rupiah. 

Pasal 363 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun, apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih 

dengan bersekutu, sedangkan pada pasal 364 KUHP dijelaskan bahwa 

perbuatan yang diterangkan dalampasal 362 dan pasal 363 butir 4, 

begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila 

tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
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rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima 

puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara 

paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus 

rupiah. 

 

3. Kendala-kendala dalam Menekan Lajunya Kerusakan Hutan di 

KPH Banyumas Barat 

Berjalannya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 

(PHBM) belum dapat dikatakan maksimal dan tujuan diadakannya 

program PHBM belum tercapai. Banyak masyarakat yang mempunyai 

penghasilan tergantung pada hasil hutan, yaitu dengan mengolah dan 

memanfaatkan hasil hutan tanpa melanggar ketentuan hukum yang ada 

misanya mencuri kayu atau mengambil tunggak, tetapi penghasilan 

tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masalah yang 

dihadapi para petani dalam menggarap lahan hutan para petani yaitu 

terhambat dalam masalah dana. Hal ini tentu tidak membuat tingkat 

kesejahteraan masyarakat dapat naik decara optimal, sehingga laju 

kerusakan hutan sulit untuk dikendalikan. 

Penyuluhan oleh pihak Perhutani KPH Banyumas Barat 

kepada masyarakat dirasa intensitasnya kurang karena paling sering 

hanya dilakukan satu bulan sekali,padahal demi suksesnya kegiatan 

penyuluhan harus dilaksanakan seintensif mungkin agar kesadaran 

masyarakat terhadap kelestarian hutan meningkat. 
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Komunikasi sosial yang dilakukan antara pihak Perutani KPH 

Banyumas Barat dengan masyarakat dalam mengelola hutan sudah 

cukup baik tetapi belum optimal. Hal ini dilihat dari berjalannya 

kegiatan penyuluhan dengan baik tetapi tujuan dari dibentuknya 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) belum mencapai tujuan. 

Banyak masyarakat yang belum mengerti akan manfaat berdirinya 

LMDH dan manfaat dari PHBM. Banyak masyarakat belum sadar atau 

belum mengetahuai arti pentingnya kelestarian hutan. Hal terbukti 

dengan adanya LMDH yang kurang produktif sehingga masih banyak 

terjadi kasus-kasus perusakan hutan di KPH Banyumas Barat. 

Program reboisasi yang dilaksanakan pihak Perum Perhutani 

tentu tidak sepenuhnya berjalan optimal, dalam tahap pengamanan 

mengalami banyak kendala. Hasil pengaman di KPH Banyumas Barta 

dirasa kurang, hal ini ditandai dengan tetap adanya pencurian kayu 

Perhutani yang mengakibatkan kerusakan hutan. Perusakan hutan 

tidak hanya melibatkan pencurian kayu dengan jumlah besar tetapi 

masyarakat juga melakukan pembabatan tanaman kayu putih dan 

mangrove yang masih baru. Selain itu juga masyarakat mencuri kayu 

yang digunakan sebagai kayu bakar dan bahan pembuat kandang 

ternak. Pada tahap ini jika jumlahnya kecil belum ada tindakan hukum 

dari petugas hanya sekedar menegur dan mengancam, belum ada 

tindakan dari petugas yang melibatkan hukum dengan alasan 

kemanusiaan.  
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Tahap pengamanan dalam pelaksanaan kurang maksimal, 

karena jumlah personel dan kemampuan sumber daya manusia yang 

terbatas. Jumlah personel kerja masing-masing RPH di KPH 

Banyumas Barat hanya terdiri dari 1 KRPH dan 9 orang mandor, 

sehingga setidaknya satu orang mandor harus bertanggung jawab 

terhadap keberhasilan tanaman dan keamanan wilayah hutan. Letak 

kawasan hutan yang sulit dijangkau karena sebagian besar berupa 

berbukitan dan beberapa tebing yang curam dan daerah rawa. Untuk 

pengamanan, hanya dalam jangka waktu tertentu mendapat bantuan 

keamanan patroli dari polhutmob Banyumas Barat yang jumlahnya 9 

orang. 

Penanganan kasus kehutanan Polres Banyumas dan Cilacap 

belum menggunakan Undang-undang yang khasus mengatur tentang 

kehutanan yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, kalaupun 

digunakan itu hanya menyamakan saja tetapi acuannya masih 

memakai pencurian umum di KUHP. Pengadilan Negeri Banyumas 

dan Cilacap berpatokan pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa 

penuntut umum terkait, jaksa penuntut umum masih menggunakan 

pasal pencurian umum di dalam KUHP. Putusan dalam perkara 

pencurian katu ini masih menggunakan KUHP belum menggunakan 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999  tentang Kehutanan.  

Pelaksanaan undang-undang Kehutanan yang ada belum bisa 

dikatakn berjalan efektif secara maksimla karena undang-undang 
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Kehutanan belum diterapkan secara optimal, padahal di dalam hukum 

pidana terdapat azas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang artinya 

Peraturan yang khusus mengeyampingkan dari Peraturan Umum 

(Barda Nawawi, 1984:52). Maksudnya yitu bahwa dikarenakan sudah 

ada Undang-undang yang khusus mengatur tentang Kehutanan 

semestinya Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang 

Kehutanan bukan lagi memakai KUHP yang masih bersifat umum. 

Pihak penegak hukum tidak menggunakan Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikarenakan alasan 

kemanusiaan dan mengutamakan keadilan. Penegakan hukum harus 

adil, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat 

menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, tanpa 

membeda-bedakan siapa yang mencuri, tetapi keadilan bersifat 

subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Kenyataannnya 

keadilan di bidang hukum tersebut tidak dilakukan oleh aparat 

penegak hukum di bidang kehutanan, masyarakat melakukan 

pencurian hanya satu pohon diterapkan KUHP dan yang melakukan 

dengan jumlah banyak juga menggunakan KUHP (lihat lampiran 2). 

Jadi disini sebenarnya ketidakadilan telah muncul. Pencurian besar 

maupun kecil telah disamaratakan. 

Adanya hal ini memperlihatkan kenyataan yang terjadi adalah 

bahwa aparat penegak hukum melaksanakan hukum di bidang 
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kehutanan tidak sepenuhnya dan belum mempunyai kemauan untuk 

menegakkan keadolan melaksanakan hukum secara maksimal. 

Pihak Perhutani mempunyai kewenangan yang sanagt terbatas 

di dalam pelaksanaan hukum. Pihak petugas Perhutani hanya 

melakukan proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana 

kerusakan hutan. Kewenangan penyidik PPNS tidak berfungsi, 

sehingga menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap pihak 

aparat penegak hukum baik dari kepolisian maupun pihak pengadilan 

apabila ada suatu kasus tindak pidana kehutanan yang memang sudah 

terbukti ternyata tidak ada keputusan hukumnya.Hal ini membuat 

pihak Perhutani menjadi malas dan merasa sia-sia dalam melakukan 

suatu penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana perusakan 

hutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. Kerusakan hutan yang pernah terjadi dan 

marak di wilayah hutan KPH Banyumas Barat yaitu adanya faktor alam 

dan faktor manusia. Kerusakan hutan karena pada tahun 2006 sampai 

2010 marak terjadinya pencurian kayu oleh beberapa orang secara 

berkelompok, hal ini terjadi karena adanya kelonggaran petugas perhutani 

dalam memberi sanksi awal kepada masayarakat sekitar hutan yang 

mencuri kayu sebanyak 1 sampai 2 batang. Hal tersebut membuat 

masyarakat untuk mengulangi pencurian kayu. Secara khusus, perusakan 

hutan yang lain yang terjadi di KPH Banyumas Barat pada tahun 2010 

adalah perbuatan mayarakat sekitar hutan berupa praktek perusakan hutan 

sebagai upaya penyerobotan kawasan atau mengambil alih hutan milik 

negara menjadi milik pribadi dengan cara pembabatan tanaman yang baru 

ditanam. 

Kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat disebabkan oleh 

faktor alam yaitu adanya kebakaran hutan, pengaruh iklim yang kering 

dan aktivitas masyarakat sekitar hutan, di wilayah Majenang musim 

kemarau sangat memicu keadaan terjadinya kebakaran hutan serta 

masyarakat sekitar hutan tidak sengaja membakar ranting yang tidak 
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berguna namun akhirnya merembet ke pohon lain dan memicu 

terjadinya kebakaran hutan. 

Upaya Perum Perhutani dalam upaya penekanan laju 

kerusakan hutan ada dua yaitu melakukan upaya preventif dan upaya 

represif. Dalam upaya preventif dilakukan dengan program PHBM 

(Program Hutan Bersama Masyarakat), patroli rutin dan gabungan, 

dan peningkatan petugas keamanan hutan. 

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Perhutani adalah 

dengan melakukan pendekatan proporsional. Pendekatan proporsional 

merupakan usaha perlindungan hutan yang ditunjukan utamanya 

kepada manusia yang meliputi usaha represif terhadap pelanggaran-

pelanggaran ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan hutan. Tindakan yang telah dilakukan adalah 

reboisasi, opersi gabungan dengan polsek/ polres setempat dengan 

mengedepankan fungsi represif dan melakukan tindakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan. 

Pelaksanaan kegiatan sebagai upaya menekan laju kerusakan 

hutan degan menggunakan beberapa program tentu mengalami 

kendala. Beberapa kedala yang ditemui tentu berasal dari pihak 

Perhutani serta kendala dari masyarakat dalam mengadakan 

kerjasama. 
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B. Saran 

Saran yang di sampaikan oleh penulis adalah 

1. Untuk pihak perhutani 

Pemberian sanksi awal yang tegas bagi pelaku pencurian kayu 

sehingga masyarakat jera untuk mengulangi perbuatannya, 

mengadakan kerjasama dengan kepolisian yang lebih 

terkoordinasi dan terarah sehingga pencurian kayu perhutani 

dapat diminimalisir. Penggunaan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang lebih 

efektif dalam menangani kasus tindak pidana pengerusakan 

hutan. Peningkatan komunikasi antara pihak Perhutani dengan 

masyarakat salah satu upayanya yaitu dalam pelaksanaan program 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sehingga 

kinerja petugas dapat maksimal dalam melaksanakan program 

PHBM. Perlu dilakukan komunikasi sosial dan operasi yang lebih 

intensif supaya tindakan perusakan hutan dapat diminimalisir. 

Perlu adanya peningkatan aspek kuantitas dan juga kualitas aparat 

personel Perhutani, Kuantitas berkitan penambahan personel 

perhutani. Agar luas hutan yang ada dapat di jaga dengan optimal 

sehingga meminimalisir tingkat pengerusakan hutan khususnya 

kejahatan pencurian.  

2. Untuk masyarakat sekitar hutan  
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Agar tidak merusak hutan yaitu dengan cara ikut berperanserta 

dalam pengelolaan hutan. Selain itu keterlibatan masyarakat 

dalam upaya pengelolaan Sumber Daya Hutan perlu ditingkatkan 

agar frekuensi pencurian dapat diminimalisir, serta keterlibatan 

tokoh masyarakat yang menjadi penentu kontrol sosial perlu 

ditingkatkan sebab nilai strategis tokoh-tokoh masyarakat lebih 

berperan dibandingkan dengan keterlibatan aparat keamanan dan 

pemerintah.  
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

UPAYA PERUM PERHUTANI KPH BANYUMAS BARAT DALAM MENEKAN 

LAJUNYA KERUSAKAN HUTAN 

 
 

No. 

 

Fokus Indikator Item Pertanyaan 

1. Faktor-faktor penyebab 

kerusakan di KPH 

Banyumas Barat. 

a. Faktor panyebab 

dari alam 

 

 

 

 

1. Pada wilayah KPH Banyumas Barat 

apakah pernah terjadi kerusakan hutan? 

2. Apakah saat ini masih ada kerusakan hutan 

pada KPH Banyumas Barat? 

3. Mengapa bisa terjadi kerusakan hutan di 

KPH Banyumas Barat? 

4. Apa yang menjadi faktor penyebab dari 

alam di wilayah KPH Banyumas Barat? 

  b. Faktor penyebab dari 

manusia 

1. Dalam bentuk apa masyarakat melakukan 

perusakan hutan saat ini? 

2. Apa yang menjadi faktor penyebab tindak 

pidana kerusakan hutan di KPH Banyumas 

Barat? 

3. Apakah masyarakat pernah  mengambil 

pohon untuk kepentingan pribadi? 

4. Kapan masyarakat melakukan pengambilan 

pohon? 

5. Dimana masyarakat biasanya melakukan 

pengambilan pohon? 

6. Bagaimana bentuk pembabatan tanaman 

yang dilakukan oleh masyarakat? 

7. Berapa luas hutan yang terkena kerusakan 

hutan karena pembabatan tanaman? 

2. Upaya-upaya Perum 

Perhutani KPH Banyumas 

Barat dalam menekan laju 

kerusakan hutan 

a. Bentuk kerjasama 

antara pihak 

Perhutani dengan 

masyarakat 

1. Upaya yang dilakukan pihak perhutani 

dalam menjaga kelestarian hutan? 

2. Bagaimana bentuk kerja sama pihak 

perhutani dengan masyarakat sekitar 

hutan dalam menekan lajunya kerusakan 

hutan? 

3. Apakah pihak perhutani pernah 

melakukan penyuluhan pada masyarakat 

mengenai pelestarian hutan dari ancaman 

kerusakan hutan? 
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4. Apakah masyarakat diikut sertakan dalam 

kegiatan penanggulangan kerusakan 

hutan? 

5. Kapan masyarakat diikut sertakan dalam 

kegiatan Perhutani? 

6. Dimana Perhutani bersama masyarakat 

melakukan kegiatan bersama? 

7. Apakah peran masyarakat dalam 

menekan lajunya kerusakan hutan sudah 

optimal? 

8. Apa saja upaya pelaksanaan pencegahan 

kerusakan hutan yang dilakukan 

masyarakat? 

9. Apakah program PHBM yang dilakukan 

oleh perhutani ini dapat menambah 

pendapatan masyarakat? 

10. Apa tindakan perhutani dengan adanya 

lahan kosong pasca pembabatan 

tanaman? 

 

  b. Bentuk kerjasama 

antara pihak 

perhutani dengan 

kepolisian dalam 

menjaga keamanan 

hutan 

1. Bagaimana bentuk hubungan dan tata 

kerja antara perhutani dengan 

POLRI/POLDA? 

2. Metode apa yang digunakan oleh pihak 

perhutani dengan kepolisian dalam upaya 

mengurangi kerusakan hutan? 

3. Bagaimana penanganan kasus 

pengerusakan hutan? 

4. Bagaimana sanksi yang dikenakan dalam 

menangani kasus pembabatan tanaman? 

5. Apakah para pelaku jera dengan hukuman 

yang ditetapkan? 

3. Kendala-kendala dalam 

menekan lajunya kerusakan 

hutan di KPH Banyumas 

a. Kendala intern, yaitu 

hambatan yang 

1. Apa yang menjadi hambatan dan 

kelemahan pihak perhutani dalam usaha 
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Barat disebabkan dari 

pihak perhutani dan 

pihak atau instansi 

yang bekerja sama 

menekan lajunya kerusakan hutan? 

2. Kendala-kendala yang dialami perhutani 

dengan POLRI/POLDA dalam 

menangani tindak pidana kerusakan 

hutan?  

  b. Kendala ekstern, 

yaitu hambatan yang 

berasal dari 

masyarakat 

1. Apa yang menjadi hambatan dan kendala 

dari masyarakat dalam mengurangi 

jumlah kerusakan hutan? 

2. Apakah masyarakat sudah menyadari arti 

penting menjaga kelestarian hutan? 

3. Apakah masyarakat mengetahui kalau 

pengerusakan hutan untuk kepentingn 

pribadi termasuk tindak pidana? 

4. Menurut anda, apakah kendala yang 

ditemui dalam berpartisipasi menjaga 

kelestarian hutan? 
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Wawancara bersama KRPH dan Mandor RPH Rawa Timur 

 

 
Barang bukti pengerusakan hutan mangrove berupa kayu mangrove di RPH 

Rawa Barat 
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Wawancara bersama Danru Polmobhut KPH Banyumas Barat 

 

 
Wawancara dengan Bapak Darsono 

Kepegawaian KPH Banyumas Barat dalam Pembuatan Surat Keterangan 

Penelitian 
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Wawancara dengan Bapak Yuliyanto  

Korordinator lapangan KPH Banyumas Barat 

 

 
Wawancara bersama Bapak Candra (Kasi PSDH) dan Ibu Tati (Bagian umum ) 
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Kegiatan patroli hutan bersama masyarakat di wilayah hutan Cikiperan 

 

 
Barang bukti telah dilakukannya kegiatan pencurian pohon di wilayah hutan 

Cikiperan 
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Kegiatan patroli hutan menggunakan perahu karena kawasan hutan rawa  

wilayah RPH Banyumas Barat 

 

 
Kegiatan Patroli gabungan (penggeledahan) di rumah warga 

 


