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ABSTRAK 

 

 

PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK 

PIDANAN ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN PROVINSI 

LAMPUNG 

 

Oleh 

Helena Verawati Manalu 

 

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk kita, 

yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang wajib disyukuri, diurus 

dan dijaga kelestariannya. Untuk itu hutan harus dikelola dengan baik agar 

manfaatnya tetap terjaga. Peran Polisi Kehutanan sangatlah besar dalam 

melindungi dan mengamankan hutan, mengingat polisi kehutanan sebagai aparat 

keamanan di bidang kehutanan. Hasil hutan mempunyai nilai ekonomis yang 

cukup tinggi, sehingga banyak orang yang memetik manfaat dari hutan hasil, akan 

tetapi cara memanfaatkannya dilakukan dengan cara yang melanggar hukum atau 

dengan cara kejahatan. Tindak pidana illegal logging diatur Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dan Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini, dengan mengajukan dua 

permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah peran Polisi Kehutanan dalam 

menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan Provinsi 

Lampung? (2) Apakah faktor penghambat peran Polisi Kehutanan dalam 

mengatasi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan Provinsi Lampung? 

 

Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder adalah 

data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, 

karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek 

pembahasan penelitian, dan data tersier antara lain berupa bahan-bahan yang 

dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penulis lakukan, maka penulis 

menyimpulkan peran Polisi Kehutanan sangatlah penting yaitu pertambahan 

personel Polisi Kehutanan, melakukan kunjungan ke lapangan setiap harinya oleh 
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2(dua) sampai 3(tiga) personel Polisi Kehutanan, pelaksanan tindakan preventif 

yakni sosialisasi pentingnya hutan terhadap masyarakat serta peningkatan 

profesionalisme Polisi Kehutanan melalui perencanaan Diklat. Polisi Kehutanan 

bertugas untuk memantau dan menindaklanjuti setiap pelaksanaan tindakan yang 

menyebabkan terjadinya kerusakan di kawasan hutan yang berada di kawasan 

Provinsi Lampung. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas 

polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kawasan Hutan 

Provinsi Lampung adalah faktor geografis, faktor sarana dan prasarana, faktor 

keseriusan, kepedulian dan ketegasan petugas yang berkompeten, faktor oknum 

petugas, faktor modus operandi kejahatan, faktor masyarakat, dan faktor sanksi 

hukum. 

Penulis juga menyarankan agar : (1) Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat 

polisi kehutanan dalam pelaksanaan tugas melalui pelatihan-pelatihan di samping 

adanya fasilitas yang memadai dalam menunjang tugas-tugas di lapangan dan 

diperlukan penambahan personil polisi kehutanan di Dinas Provinsi Lampung 

sehingga dapat memenuhi kinerja di 5 wilayah kerja. (2) Polisi Kehutanan harus 

melibatkan masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak pidana illegal logging 

mengingat kewajiban hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan 

tetapi juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya di Provinsi Lampung. 

 

 

Kata Kunci : Peran, Polisi Kehutanan, Illegal Logging 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan 

salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk 

meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.1 

 

Luas hutan Indonesia sebesar 98.072,7 juta hektar atau 52,2% luas wilayah 

Indonesia.2 Apabila hutan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya 

akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa 

dan Negara. Akan tetapi jumlah kasus Kejahatan illegal logging di Indonesia 

sampai saat ini masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan bangsa 

dan Negara.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembanguna Bidang Kehutanan, (Jakarta utara: PT 
Rajagrafindo. 1995), hlm 119. 
2 Buku Statistika Kehutanan Indonesia Kemenhut 2013 yang dipublikasi pada bulan Juli 2014. 
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Tabel dibawah ini menunjukan pertumbuhan jumlah kasus illegal logging di 

Indonesia melalui proses yustisi dari tahun 2012-2013.  

 

TAHUN PROSES YUSTISI JUMLAH KASUS 

2012 

Kasus 75 

Non Yustisi 2 

Lidik 3 

Sidik 70 

SP3 0 

P21 58 

Tunggakan 15 

2013 

Kasus 70 

Non Yustisi 0 

Lidik 0 

Sidik 70 

SP3 0 

P21 56 

Tunggakan 14 

Sumber: Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013 

 

Persoalan yang paling mencolok di bidang kehutanan adalah maraknya 

praktek pembalakkan liar atau illegal logging. Departemen Kehutanan 

menegaskan yang disebut dengan illegal logging adalah tindak pidana 

penebangan pohon dengan aktivitasnya dengan mengacu pada Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2004 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam 

kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin yang berwenang, serta menerima, 

memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, 

mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi 

dengan surat sahnya hasil hutan.  

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 

hutan yang cukup luas. Namun, hutan yang ada di Provinsi Lampung 

mengalami kerusakan hutan yang cukup parah, kerusakan hutan yang terjadi 
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di Provinsi Lampung tersebut sebagian besar disebabkan oleh penebangan 

liar atau illegal logging. 

 

Pembalakkan hutan atau illegal logging yang terjadi baru-baru ini adalah 

kasus yang terjadi di kawasan hutan di Provinsi Lampung. Polisi Kehutanan 

menangkap pelaku illegal logging di Kawasan Hutan Taman Hutan Raya 

Wan Abdul Rachman (TAHURA WAR), serta terjadi pembakaran hutan dan 

penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya 

juga di dalam Kawasan Hutan Produksi Register 35 tanpa hak dan izin yang 

sah.  

 

Jika kegiatan illegal logging ini terus menerus dilakukan maka, sangat 

mungkin terjadi hutan di Provinsi Lampung akan semakin sedikit dan 

rusaknya hutan jika penebangan liar dilakukan tanpa diadakannya reboisasi.  

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang 

Kehutanan, sebagai  dasar penegakan hukum aksi penebangan liar atau 

ileggal logging di Indonesia memang dirasakan belum maksimal.  

 

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Kehutanan ditentukan bahwa “untuk 

menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat 

kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang 

kepolisian khusus. 
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Adapun wewenang Polisi Kehutanan (Kepolisian Khusus) sesuai dengan 

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

sebagai berikut: 

a. Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah 

hukumnya; 

b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan 

hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; 

c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut 

hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; 

d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang 

menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; 

e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk 

diserahkan kepada yang berwenang; 

f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak 

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. 

 

Selain wewenang di atas Polisi Kehutanan juga memiliki tugas dan fungsi 

yang termuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/Menhut-

II.2014 Tentang Polisi Kehutanan Pasal 4 ayat (1), yaitu: 

a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil 

hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan 

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan 

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa 

liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan 

hutan. 

 

Wewenang Polisi Kehutanan yang cukup luas tidak serta merta mencegah 

kerusakan hutan yang diakibatkan oleh tindak pidana illegal logging. Hal lain 

yang menyebabkan semakin meningkatnya illegal logging adalah minimnya 

jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan 

yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan oleh petugas dalam menjaga 

keamanan hutan dari tindak pidana illegal logging. 
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Berdasarkan sebab-sebab diatas, oleh karena itu penulis tertarik mengambil 

judul skripsi mengenai: “Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi 

Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Provinsi Lampung”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadi 

pokok permasalahan yang akan dibahas adalah : 

a) Bagaimanakah peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak 

pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Provinsi Lampung? 

b) Apakah faktor penghambat peran Polisi kehutanan dalam mengatasi 

tindak pidana Illegal Logging di kawasan  hutan Provinsi Lampung? 

 

2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mencakup ilmu hukum 

pidana yang membahas tindak pidana Illegal Logging dan peran polisi 

kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Logging. Penelitian 

ini akan dilaksanakan pada tahun 2016. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pokok bahasan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui peranan Polisi Kehutanan dalam menanggulangi 

tindak pidana illegal logging di Provinsi Lampung.  
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b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Polisi Kehutanan dalam 

menanggulangi tindak pidana illegal logging di Provinsi Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bahan masukan dan sumber pemikiran bagi polisi Kehutanan 

mengenai peran dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di 

Provinsi Lampung. 

b. Dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi bagi akademis 

dan pihak-pihak berkepentingan yang akan melakukan penelitian pada 

tempat yang sama dan dengan masalah yang sama. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 

relevan oleh peneliti3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Soerjono Soekanto, 1984 hlm 124 
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Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah tindakan oleh seseorang dalam 

suatu peristiwa. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi 

menjadi: 

a. Peran yang seharusnya (expected role) 

Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada 

kehidupan masyarakat. 

b. Peran ideal (ideal role) 

Peran ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan 

sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system. 

c. Peran yang sebenarnya dilakukan (actual role) 

Peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada 

kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat social yang 

terjadi secara nyata.4 

 

Penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif dan 

represif. 

1. Upaya Preventif 

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau 

menjaga keemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom 

Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah 

mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik 

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tetapi usaha ini lebih 

mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai hasil 

yang memuaskan atau mencapai tujuan.5  

 

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan adalah: 

                                                           
4 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali 
Pers. 2012, hlm 20.  
5 A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi 
Psikologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberti. 1985. hlm 46. 
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Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan preventif dalam 

arti sempit meliputi: 

a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat 

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu 

berbuat jahat. 

b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan 

dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab 

timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, 

kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain. 

 

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan 

dengan berusaha menciptakan; 

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik 

b. Sistem peradilan yang objektif 

c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.6 

 

2. Tindakan Represif 

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur 

penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.7 Tindakan ini dapat 

dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini 

cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, 

penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya 

sampai pembinaan narapidana. 

                                                           
6 Bonger. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981, hlm 
15.  
7 Soedjono Dirdjosisworo. Penanggulan Kejahatan (Crime Prevention). Bandung: Alumni. 1976, 
hlm 32. 
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Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu 

usaha untuk menekan jumlah kejahatan dan berusaha pula melakukan 

perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.  

 

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan 

kebijakan, dalam arti: 

a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik criminal dan politik 

social; 

b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan 

dengan penal dan non penal.8 

 

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri 

dari tiga komponen “Criminology”, “Criminal Law”, dan “Penal Policy”. 

Dikemukakan olehnya, bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu sekaligus 

seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan 

peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member 

pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada 

para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penggunaan upaya 

“penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat 

perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu 

langkah kebijakan (policy).9 

 

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (inggris) 

atau “polittiek” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka 

istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah 

“politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum 

pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal 

policy”, “criminal law policy” atau “strafrechts polittiek”. 

                                                           
8 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 

2002, hlm 4.   

9 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. 
Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005, hlm 75. 
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Menurut A. Mulder, “strafrechpolitiek” ialah garis kebijakan untuk 

menentukan: 

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah 

atau diperbaharui; 

b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 

c. Cara bagaimana pendidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan 

pidana harus dilaksanakan.10 

 

Definisi Mulder, bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut 

Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang terorganisir 

memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan 

hukum pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) 

suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).  

 

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik 

pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan 

kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan 

bagian dari politik criminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut 

politik criminal, maka politik hukum pidana identik dengan penngertian 

“kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.  

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat 

upaya penanggulangan kejahatan, yaitu: 

a. Faktor hukumya itu sendiri atau peraturan itu sendiri 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

                                                           
10 Ibid. hlm 26. 
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c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum 

d. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut 

diterapkan 

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang 

didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.11 

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang 

berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.12 

Adapun batasan-batasan tersebut adalah: 

a. Peran 

Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu 

peristiwa.13 

b. Polisi Kehutanan 

Polisi hutan atau Jagawana adalah pegawai negeri sipil di lingkungan 

kementrian kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung 

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

melaksanakan perlindungan hutan.14 

 

Polisi Kehutanan adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi 

kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, 

menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang 

oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di 

                                                           
11 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm 8. 
12 Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers. 1986, hlm 132. 
13 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm 20. 
14 Zain, Alam Setia,Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: Penerbit Rineka cipta, 1997, 
hlm 54.  
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bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. 15 

c. Penanggulangan 

Penanggulangan adalah Perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan 

masyarakat.16 

d. Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hokum 

pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut.17 

e. Illegal Logging 

Pengertian Illegal Logging terbagi dua yaitu pengertian secara sempit dan 

pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut 

penebangan kayu secara liar. Sementara secara luas menyangkut setiap 

perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi 

perizinan, persiapan, oprasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha 

kayu (TUK), pengolahan dan pemasaran. 18 

 

E.  Sistematika Penulisan 

 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

penulis menguraikan secara garis besar keseluruhan sitematika materi sebagai 

berikut: 

                                                           
15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 1 ayat (2). 
16 Barda Nawawi Arief. Op.Cit, hlm 2. 
17 Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1992, hlm 130. 
18 Khakim, Abdul. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2005, 

hlm 165. 
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I.  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, 

kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan dan metode 

penelitian, tentang peran polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak 

pidana illegal logging di Kawasan Hutan Provinsi Lampung. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian 

dan tinjauan umum tentang peran polisi kehutanan dalam 

menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kawasan Hutan 

Provinsi Lampung. 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi 

yang meliputi : pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode 

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data, peran polisi 

kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di 

Kawasan Hutan Provinsi Lampung. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang 

peran polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal 

logging di Kawasan Hutan Provinsi Lampung. 
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V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang mengemukakan pada 

peran polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal 

logging di Kawasan Hutan Provinsi Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan tentang Hutan 

 

1. Pengertian Hutan 

 

Hutan sebagai salah satu bagian lingkungan hidup merupakan suatu kekayaan 

alam yang dianugrahkan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Dangler yang 

diartikan dengan hutan, adalah “Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada 

lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan 

sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi 

oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempatnya yang 

luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)”.19  

 

Definisi yang diuraikan oleh Dangler, senada dengan definisi yang tercantum 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok tentang Kehutanan. Di dalam pasal ini yang 

diartikan dengan hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon 

(yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan 

                                                           
19 Ngadung, I.B. Ketentuan Umum Pengantar ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia., Ujung 

Pandang: Pusat Latihan Kehutanan, 1975), hlm 3.  
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hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai hutan. 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

menjelaskan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan 

lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan 

lainnya tidak dapat dipisahkan. 

 

Salim mengatakan, ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di 

atas, yaitu;20  

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah   

      hutan.  

2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna. 

3. Unsur lingkungan, dan 

4. Unsur penetapan pemerintah. 

 

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini menganut 

konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, 

dan fauna beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.  

 

Ada dua arti penting dengan adanya penetapan pemerintah mengenai hutan, 

yaitu pertama, agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk 

membabat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan. Kedua, 

mewajibkan kepada pemerintah c.q. Menteri Kehutanan untuk mengatur 

perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan 

fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan 

                                                           
20 Salim H.S. Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 41.  
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2. Pengelolaan Hutan 

2.1 Dasar Hukum Pengelolaan Kehutanan. 

 

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat 

manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang apat diambil dari 

hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Disamping 

mempunyai manfaat, hutan juga mempunyai fungsi ekologis, ekonomis, dan 

sosial. 

 

Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, 

yakni sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, 

menjaga keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih, menjaga 

siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan 

ekosistemnya. Fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber yang 

menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur. 

Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja, 

serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di 

dalam dan di sekitar hutan. Hutan juga mempunyai fungsi untuk kepentingan 

pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi lingkungan hidup.21 

 

Pentingnya arti dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang 

cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan 

hidup  serta pengembangan ekonomi rakyat dan pendapatan negara. 

                                                           
21 Murhaini, Suriansyah. Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang 

Kehutanan, Cet II, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hlm 10.  
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Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan 

perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta 

meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang 

dan generasi berikutnya. Dalam pemanfaatan hutan diperlukan konsep 

pengelolaan berdasarkan prinsip berkelanjutan (sustainable forest 

management) melalui pengendalian dan pengawasan fungsi perijinan dalam 

pemanfaatan pengelolaan hutan. 

 

Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta hektar, hanya 118 juta 

hektar yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan 

produksi seluas 49,3 juta hektar, hutan lindung seluas 39,9 juta hektar, serta 

hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta hektar. 22 

 

Hukum Kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah sangat 

tua yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan pada tahun 1865. Hukum 

Kehutanan merupakan terjemahan dari istilah Boswezen Recht (Belanda) atau 

Forest Law (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno, yang dimaksud dengan 

Forest Law (Hukum Kehutanan) adalah: “The System or body old law 

relating to the royal forrest” yang adalah suatu system atau tatanan hukum 

lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Kemudian 

dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan 

pada tahun 1971 melalui Act 1971. Di dalam Act 1971 ini tidak hanya 

                                                           
22 Herman Haeruman. 1992. Masalah Sosial Dalam Pembangunan Kehutanan. Jakarta: Makalah 

Seminar Program Pascasarjana Universitas Indonesia.  
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mengatur hutan kerajaan semata-mata, tapi juga mengatur hutan rakyat 

(hutan milik) 23 

 

Dalam kaitan ini, Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut 

dengan hukum kehutanan, adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma 

(tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan 

dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. 24 

 

Definisi di atas senada dengan yang dirumuskan Kementrian Kehutanan. 

Bahwa yang disebut hukum kehutanan kumpulan atau himpunan peraturan, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan 

yang bersangkut paut dengan hutan dan pengurusannya.  

 

Berkaitan dengan ini, Salim H.S memberikan definisi bahwa yang dimaksud 

dengan hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang 

mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan, dan 

hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.25 

 

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yang 

didefinisikan oleh Salim H.S yaitu: 

a. Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, 

b. Mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan dan 

c. Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan 

kehutanan. 

 

Di berbagai daerah, hak-hak tersebut diatur oleh desa, dan dahulu hak-hak 

adat itu dikuasai oleh raja, serta kini dikuasai oleh Negara. Penggunaan hak-

                                                           
23 Salim H.S. Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 5. 
24 Idris Sarong Al Mar. 1993. Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisis Yuridis) 
Bagian I. Bahan Penataran Teknis –Yuridis Kawasan Hutan, hlm 8. 
25 Salim H.S, hlm 6. 
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hak adat itu diatur sedemikian rupa, dan tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan bangsa dan Negara. Apabila Negara menghendaki 

penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan tersebut harus mengalah demi 

kepentingan yang lebih besar. Penguasaan Negara ini semata-mata untuk 

mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

 

Adapun peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

 

Pada dasarnya undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang 

kehutanan, tetapi yang diatur hanyalah hubungan-hubungan hukum yang 

berkaitan dengan tanah semata-mata. Namun, ada satu ketentuan yang 

mengatur tentang kehutanan , terutama yang berkaitan dengan hasil hutan 

yaitu tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

 

Pasal 46 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria menentukan sebagai berikut: 

1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat dipunyai oleh 

Warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Dengan mempergunaan hak memungut hasil hutan secara sah tidak 

dengan sendirinya diperolah hak milik atas tanah itu. 
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Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada warga Negara Indonesia 

(terutama yang memenuhi syarat) untuk memungut hasil hutan sepertinya 

kayu, rotan. Getah dan lain-lain. Kepada pemungut hasil hutan hanya 

diberikan hak untuk memungut hasil hutan semata-mata, sedangkan 

tanahnya tetap dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat. Dengan demikian apabila sewaktu-waktu Negara membutuhkan 

tanah itu untuk kepentingan umum, izin memungut hasil hutan dapat 

dicabut, sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

 

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

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

 

Undang-Undang ini selanjutnya disebut dengan Undang-Undang 

Konservasi Hayati (UUKH), terdiri atas empat belas bab dan empat puluh 

lima pasal, diundangkannya pada tanggal 10 Agustus 1990. 

 

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Konservasi Hayati adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengertian, asas, dan tujuan konservasi sumber daya alam (Pasal 1 

sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990); 

b. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan (Pasal 6 sampai Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990); 

c. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya (Pasal 11 sampai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990); 

d. Kawasan suaka alam (Pasal 14 sampai Pasal 19 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990); 
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e. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (Pasal 20 sampai Pasal 25 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990); 

f. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

(Pasal 26 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990); 

g. Kawasan pelestarian alam (Pasal 29 sampai Pasal 35 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990); 

h. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (Pasal 36 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990); 

i. Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam (Pasal 37 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990); 

j. Penyerahan urusan dan tugas pembantuan (Pasal 38 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990); 

k. Penyidikan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990); 

l. Ketentuan pidana (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990); 

m. Ketentuan peralihan (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990); 

n. Ketentuan penutup (Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990). 

 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pengganti Undang-Undang Nomor 

23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang  

 



23 
 

 
 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 

a. Ketentuan umum (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009); 

b. Asas, tujuan dan ruang lingkup (Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009); 

c. Perencanaan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2009); 

d. Pemanfaatan (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009); 

e. Pengendalian (Pasal 13 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2009); 

f. Pemeliharaan (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009); 

g. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan 

berbahaya dan beracun (Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2009); 

h. Sistem informasi (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009); 

i. Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 63 

sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009); 

j. Hak, kewajiban, dan larangan (Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009); 

k. Peran masyarakat (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009);  

l. Pengawasan dan sanksi administratif (Pasal 71 sampai dengan Pasal 83 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009); 

m. Penyelesaian sengketa lingkungan (Pasal 84 Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2009); 



24 
 

 
 

n. Penyidikan dan pembuktian (Pasal 94 sampai denga 96 Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2009); 

o. Ketentuan pidana (Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2009); 

p. Ketentuan peralihan (Pasal 121 sampai dengan Pasal 123 Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2009); 

q. Ketentuan penutup (Pasal 124 sampai dengan Pasal 127 Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2009). 

 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini merupakan salah satu peraturan 

perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang 

menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967. 

 

Hal hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan adalah sebagai berikut: 

a. Ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 1999); 

b. Status dan fungsi hutan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999); 

c. Pengurusan hutan (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999); 

d. Perencanaan kehutanan (Pasal 11 sampai dengan Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999); 



25 
 

 
 

e. Pengelolaan hutan (Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 1999); 

f. Penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan latihan serta 

penyuluhan kehutanan (Pasal 52 sampai dengan Pasal 65 Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999); 

g. Penyerahan kewenangan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 tahun 

1999); 

h. Masyarakat hukum adat (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 tahun 

1999); 

i. Peran serta masyarakat (Pasal 68 sampai dengan Pasal 69 Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999); 

j. Gugatan perwakilan (Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999); 

k. Penyelesaian sengketa kehutanan (Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999); 

l. Penyidikan (Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999); 

m. Ketentuan pidana (Pasal 78 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 1999); 

n. Ganti rugi dan sanksi administratif (Pasal 80 Undang-Undang Nomor 

41 tahun 1999); 

o. Ketentuan Peralihan (Pasal 81 sampai dengan Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999); 

p. Ketentuan penutup (Pasal 83 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 1999). 
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2.2 Perlindungan Hutan. 

 

1. Tujuan Perlindungan Hutan. 

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam pembangunan 

bangsa dan negara, karena hutan dapat memberikan banyak manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di samping 

itu hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, 

sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan 

dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. 

 

Di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan 

bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: 

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

hutan yang disebabkan perbutan manusia, ternak, kebakaran, daya-

daya alam, hama, serta penyakit, dan 

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, 

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

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

 

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya 

kerusakan hutan.  Menurut Salim H.S ada lima golongan kerusakan hutan 

yang perlu mendapat perlindungan, yaitu:26 

1.  Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara 

tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari, fungsinya, dan 

pengusahaan hutan yang tidakbertanggung jawab; 

                                                           
26 Salim H.S. Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 114.  
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2.  Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah danbahan galian 

lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi 

tanah/tegakan; 

3.  Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin; 

4.  Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran; 

5.  Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama, dan 

penyakit serta daya alam. 

 

Adapun 5 faktor penyebab kerusakan hutan,yaitu: 

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 arti pentingnya fungsi hutan 

dan lain-lain.  

Kerusakan di atas perlu diantisipasi, sehingga tujuan perlindungan hutan 

tercapai. Tujuan perlindungan hutan: 

1. Menjaga  kelestarian dan fungsi hutan 

2. menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil. 

 

Di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ditentukan 

tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar 

fungsi lindung, fundi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara 

optimal dan lestari.  

 

2. Macam Perlindungan Hutan 

Ketentuan tentang perlindungan hutan semula diatur dalam Pasal 15 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, kemudian diubah dengan Pasal 
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16 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang 

menentukan 4 (empat) macam perlindungan, yaitu perlindungan atas: 

1. Hutan 

2. Kawasan hutan 

3. Hasil hutan, dan 

4. Investasi. 

 

3. Pelaksanaan Perlindungan Hutan. 

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan, 

adalah Instansi Kehutanan di daerah yang meliputi: Dinas Kehutanan, 

Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Kementrian Kehutanan. Tidak kemungkinan terlibat pihak lain, seperti 

pemegang izin Hak Penguasaan Hutan (HPH)/ Hak Penguasaan Hutan 

Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di 

areal hak penguasaan hutannya masing-masing. 

 

Pasal 32 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan, mengatur sebagai berikut: 

(1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada 

Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya 

diberikan wewenang kepolisian khusus di bidangnya. 

(2) Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a.    Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional 

Polisi Kehutanan; 

b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum 

Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan; 

c.    Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah 

yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang 

dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.  
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Dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan, berwenang untuk mengadakan: 

a. Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah 

pendukungnya; 

b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan 

penangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah 

hukumnya; 

c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang 

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang 

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk 

dilaporkan ke pihak yang berwenang; 

f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya 

tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil 

hutan. 

 

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan, ditentukan bahwa Polisi Kehutanan atas perintah 

pimpinan berwenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka 

mencari dan menangkap tersangka. 

Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi 

Kehutanan dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap 

para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan. 

 

B. Penegakan Hukum Kehutanan 

 

Penegakan hukum (Law Enforcement) dalam oprasionalnya bukanlah suatu 

hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagi aspek/faktor 

penegakan hukum itu sendiri, termasuk dengan manusianya baik sebagai 

penegak hukum maupun masyarakatnya. Dalam pembahasan penegakan 

hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep Laurance Meir Friedman, 
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mengenai  tiga unsur sistem hukum (Three Element of Legal System) yaitu 

terdiri atas:27 

a. Struktur Hukum (Legal Structure); 

b. Substansi Hukum (Legal Substance); 

c. Kultur Hukum (Legal Culture);  

 

Menurut Abdul Khakim, lemahnya penegakan hukum kehutanan terjadi, 

antara lain disebabkan:28 

a. Mentalitas aparat kehutanan sendiri 

b. Jumlah aparat kehutanan yang tidak memadai disabanding scope tanggung 

jawab dan luasnya wilayah yang harus diawasi 

c. Intervensi negatif aparat di luar kehutanan (Kepolisisan Republik 

Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia) 

d. Tuntutan percepatan waktu di industri kehutanan 

e. Perilaku pengusaha atau cokong yang memilih bisnis kehutanan melalui 

jalan pintas. 

 

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, 

kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi 

dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau 

bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri.  

 

Dengan demikian, penegakan hukum dibidang kehutanan di Indonesia, jika 

menggunakan ketiga sistem hukum yang diajukan Friedman tersebut, 

efektifitasnya dipengaruhi oleh faktor substansi/materi yang terkandung dalm 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan 

pelaksananya, aparat penegak hukum,/struktur (Polisi, Jaksa, Hakim, 

                                                           
27 Ali, Ahmad. Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya) Cet I, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2002, hlm 7.  
28 Khakim, Abdul. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2005, 
hlm 194.  
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Pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di 

Indonesia. 

 

Menurut Mochmad Munir dalam pidatonyadengan judul “Penegakan Hukum 

Dalam Masyarakat” (Suatu renungan untuk mewujudkan pemerintah yang 

bersih dan berwibaawa)” mengemukakan tiga faktor penting yang 

mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum: 

a. Aparat penegak hukumnya sendiri; 

b. Sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas; dan 

c. Hukumnya sendiri. 

 

Persoalan lain yang juga mempengaruhi penegakan hukum adalah berkaitan 

dengan sumber daya manusia (SDM), sarana atau fasilitas aparat penegak 

hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum memerlukan sumber 

daya manusia, saran atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas 

maupun kualitasnya. Minimnya jumlah dan rendahnya kualitas sumber daya 

manusia, serta sarana atau fasilitas yang terbatas yan dimiliki, tentunya ini 

dapat menghambat penegakan hukum.  

 

C. Polisi Kehutanan 

1. Pengertian Polisi Kehutanan. 

Polisi hutan atau Jagawana menurut Alam Setia Zain adalah pegawai negeri 

sipil di lingkungan Kementrian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas 
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dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang 

berwenang untuk melaksanakan  perlindungan hasil hutan.29 

 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan, yang dimaksud dengan Polisi Kehutanan adalah Pejabat 

tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai 

dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha 

perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang 

kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya.   

 

2. Tugas Polisi Kehutanan. 

Polisi kehutanan merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas 

pengamanan hutan dari bahaya perusakan hutan. Tugas pokok polisi 

kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, 

dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan 

hutan serta peredaran hasil hutan. (Pasal 4 Permenpan dan reformasi birokrasi 

Nomor. 17 tahun 2011). 

Adapun tugas polisi kehutanan menurut Alam Setia Zain, adalah sebagai 

berikut: 

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

disebabkan perbuatan manusia, binatang ternak dan lain-lain. 

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan hasil hutan. 

 

 

 

                                                           
29 Zain, Alam Setia,Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: Penerbit Rineka cipta, 1997, 

hlm 54.  
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3. Fungsi Polisi Kehutanan. 

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

polisi kehutanan harus melaksanakan fungsinya dengan baik. Adapun fungsi 

polisi hutan adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan 

2. Melarang penduduk dalam pengerjaan lahan hutan tanpa izin dan 

wewenang yang sah 

3. Melarang pengelolaan tanah hutan secara tidak sah yang dapat 

menimbulkan kerusakan tanah 

4. Melarang penebangan tanpa izin 

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

6. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, melarang pembakaran 

hutan tanpa kewenangan yang sah 

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

melarang penggembalaan ternak atau pengambilan rumput dan pakan 

ternak lainnya yang serupa dari dalam hutan kecuali terdapat kawasan 

yang disebabkan untuk itu 

8. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang 

disebabkan daya alam, hama dan penyakit 

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

membelah pohon di kawasan hutan tersebut 

10. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan 

lingkungan  
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11. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam 

rangka upaya konservasi tanah dan air.  

 

D. Illegal Logging. 

a. Pengertian illegal logging. 

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah penebangan liar atau 

yang lebih dikenal dengan istilah illegal logging. Dalam Undang -undang 

kehutanan memang tidak menyebut secara khusus dengan istilah illegal 

logging sebagai suatu tindak pidana.  

Secara terminologi istilah illegal logging yang merupakan bahasa inggris 

terdiri dari 2 kata: 

1. Illegal, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, 

haram 

2. Log, yang artinya batang kayu, kayu bundar dan gelondongan. Sehingga 

kata logging berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.30 

Dari pengertian illegal logging tersebut di atas maka disimpulkan bahwa 

pengertian dari illegal logging adalah menebang kayu dan kemudian 

membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau 

menebang kayu secara tidak sah menurut hukum.  

Dengan demikian illegal logging adalah kegiatan penebangan kayu yang 

tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar 

hukum. Definisi illegal logging menurut International Tropical Timber 

                                                           
30 M. Echols, John. 1996.  An English-Indonesian Dictionary, Cetakan XXIII. Jakarta: Gramedia, Hlm 

363. 
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Organization (ITTO) adalah kegiatan logging yang tidak menerapkan asas 

kelestarian (unsustainable forest management).31 

Esesnsi yang penting dalam praktek illegal logging ini adalah perusakan 

hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi 

dan sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui perencanaan secara 

komprehensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang 

kemudian berdampak pada pengrusakan lingkungan. 

Terkait dengan pengrusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang 

menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya 

yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang 

Pembangunan berkelanjutan.  

 

b. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan 

Rumusan definisi Tindak Pidana Illegal Logging secara eksplisit tidak 

ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, namun illegal logging bisa diidentikkan dengan tindakan atau 

perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan 

hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999.  

Perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dalam 

penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan 

kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang 

                                                           
31 Khakim, Abdul. 2005. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia. Bandung: PT Citra Adtya Bakti.  

hlm 165.  
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menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai 

dengan fungsinya.” 

 

Tindak pidana illegal logging menurut Undang-Undang Nomor  41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana 

diatur dalam Pasal 78. Dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena 

adanya kerusakan hutan.   

 

E. Teori Peran 

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai 

posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja 

atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang 

isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, sedangkan hak dan 

kewajiban tersebut merupakan peran. Oleh karena itu, seseorang yang 

mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (role 

occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau 

tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.32 

 

Secara sosiologis, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia telah menjalankan suatu peran. Pentingnya peran adalah 

karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran lebih banyak menunjuk pada 

fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.  

                                                           
32 Soerjono Soekanto. Op. Cit. Hlm 9.   
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Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:  

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan.  

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.33  

 

Selain itu, peran atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu: 

1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul 

dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan. 

2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan 

masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan sesuatu.  

3. Konflik peranan (Role Conflict) adalah suatu kondisi yang dialami 

seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan 

dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain. 

4. Kesenjangan peranan (Role Distance) pelaksanaan peranan secara 

emosional. 

5. Kegagalan peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam 

menjalankan peranan tertentu. 

6. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita 

contoh, tiru, diikuti. 

7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang 

dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya. 

8. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila 

seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan 

peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidaksesuaian yang 

bertentangan satu sama lain.34 

                                                           
33 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. 2010,hlm 213.  

34 Ibid, hlm 214. 
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III.METODE PENELITIAN 

  

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah 

Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Untuk itu 

diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum  yang dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan pelaksanaan hak warga negara untuk melaporkan tentang 

terjadinya suatu tindak pidana illegal logging. Secara operasional penelitian 

yuridis normatif. 

 

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum sebagai  pola perilaku 

yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan bentuk-

bentuk perilaku yang menyimpang di masyarakat yang terjadi sebagai akibat 

terjadinya kejahatan penyalahgunaan tindak pidana illegal lagging. Secara 

operasional penelitian ini dilakukan dilapangan. Sifat penelitian adalah 

eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan dan data untuk 

dapat memecahkan permasalahan hukum yang ada. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  primer dan 

data sekunder. 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan 

secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Dinas Kehutanan 

Provinsi Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis 

untuk penulisan dalam penelitian ini. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. 

Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai 

berikut: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat 

berupa peraturan perundang-undangan.  Dalam penelitian ini digunakan 

bahan hukum sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 

2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi 

Kehutanan. 
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b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan 

hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek pembahasan penelitian. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan-bahan yang dapat 

menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini 

digunakan bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber yang dijadikan responden adalah : 

a. Polisi Kehutanan     : 1 orang 

b. PPNS Dinas Kehutanan Prov. Lampung  : 1 orang 

c. Akademisi Fakultas Hukum Unila   : 1 orang 

Jumlah : 3 orang 

 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Studi kepustakaan (library research) 

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan 

data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi 

dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-

buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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dan mempunyai hubungan dengan pembinaan dan pelatihan kerja 

terhadap anak yang melakukan kejahatan. 

b. Studi lapangan (field research) 

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data 

primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan 

responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan 

informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, 

yaitu: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan 

dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan 

penulisan. 

b. Klasifikasi data yaitu:  pengelompokan data sesuai dengan pokok 

bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan. 

c. Sistematisasi data,  yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan 

disusun dengan urutannya. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Data yang diolah dari 

kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif  kualitatif. Menguraikan 

data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data 

ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga 
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memudahkan interprestasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya 

berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan 

dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan 

pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu 

kesimpulan yang bersifat umum  guna menjawab permasalahan berdasarkan 

penelitian dan mengajukan saran-saran. 
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V. PENUTUP 

 
 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan 

pembahasan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang peran polisi kehutanan 

dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan 

Provinsi Lampung. 

 

1. Peran Polisi Kehutanan sangatlah penting untuk menjaga keutuhan 

kawasan hutan serta mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya. Polisi Kehutanan Provinsi Lampung memiliki 

peran, yaitu penambahan personel Polisi Kehutanan, melakukan 

kunjungan ke lapangan setiap harinya oleh 2 sampai 3 personel Polisi 

Kehutanan, pelaksanan tindakan preventif yakni sosialisasi pentingnya 

hutan terhadap masyarakat serta peningkatan profesionalisme Polisi 

Kehutanan melalui perencanaan Diklat. 

 

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas polisi 

kehutanan menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kawasan Hutan 

Provinsi Lampung adalah faktor geografis, faktor sarana dan prasarana, 

faktor keseriusan, kepedulian dan ketegasan petugas yang berkompeten, 
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faktor oknum petugas, faktor modus operandi kejahatan, faktor 

masyarakat, dan faktor sanksi hukum. 

 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam 

kesempatan ini disarankan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat polisi kehutanan dalam 

pelaksanaan tugas melalui pelatihan-pelatihan di samping adanya fasilitas 

yang memadai dalam menunjang tugas-tugas di lapangan.  

 

2. Polisi Kehutanan harus melibatkan masyarakat dalam upaya 

menanggulangi tindak pidana illegal logging mengingat kewajiban untuk 

menjaga hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi 

juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya di Provinsi Lampung. 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Literatur 

 

Ali, Ahmad. 2002. Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab 

dan Solusinya), Cet.I. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Bonger. 1981. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: PT. 

Pembangunan Ghalia Indonesia. 

Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. Penanggulangan Kejahatan (Crime 

Prevention). Bandung: Alumni. 

H.S., Salim. 2006. Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi). 

Jakarta: Sinar Grafika.  

Khakim, Abdul. 2005. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia. Bandung: 

PT Citra Adtya Bakti.  

Meliala Samsudin, A Qirom, Eugenius Sumaryono. 1985. Kejahatan Anak 

Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberti. 

Murhaini, Suriansyah. 2012. Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum 

terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan, Cet II. Yogyakarta: 

Laksbang Grafika.  

Nawawi Arief, Barda. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 



----------. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 

----------. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana. 

Ngadung, I.B. 1975. Ketentuan Umum Pengantar ke Hutan dan Kehutanan 

di Indonesia. Ujung Pandang: Pusat Latihan Kehutanan.  

Pamulardi, Bambang. 1995. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang 

Kehutanan, Jakarta Utara: PT Rajagrafindo.  

Setia Zain, Alam. 1997. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: 

Rinneka Cipta. 

Soekanto, Soerjono. 1986. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali 

Pers. 

----------. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. 

----------. 2012. Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar 1945 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi 

Kehutanan. 

 

 

 



Website 

 

http://www.wwf.or.id/cara anda membantu/bertindak sekarang 

juga/mybabytree/ 

www.eprints.Undip.ac.id/17562/1/TUTY_BUDHI_UTAMI.pdf 

http://www.wwf.or.id/cara%20anda%20membantu/bertindak%20sekarang%20juga/mybabytree/
http://www.wwf.or.id/cara%20anda%20membantu/bertindak%20sekarang%20juga/mybabytree/

