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ABSTRAK 

 

UPAYA POLISI KHUSUS KEHUTANAN DALAM PENYIDIKAN 

TINDAK PIDANA KEHUTANAN 

 

 

 

Oleh 

Cici Afriyanti 

 

 

 

Peran Polisi Kehutanan sangatlah besar dalam melindungi dan mengamankan 

hutan, mengingat polisi kehutanan sebagai aparat keaamanan di bidang 

kehutanan. Tindak pidana kehutanan di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 

45 Tahun 2014 tentang perlindungan hutan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Permasalahan 

yang di bahas dalam skripsi terdiri dari dua permasalahan yaitu : Bagaimanakah 

upaya polisi kehutanan dalam penyidikan tindak pidana kehutanan? Apakah 

faktor penghambat polisi khusus kehutanan dalam penyidikan tindak pidana 

kehutanan? 

 

 

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif 

dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang di gunakan adalah data primer 

dan data sekunder. Penentuan narasumber di lakukan dengan wawancara dengan 

respoden. Metode pengumpulan data di lakukan dengan studi pustaka dan studi 

lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa upaya polisi kehutanan 

dalam penyidikan tindak pidana kehutanan pada hakikat nya merupakan bagian 

dari penegakan hukum yang terdiri dari upaya preemtif,preventif dan refresif. 

Yaitu melakukan penanggulangan agar tidak terjadi lagi tindak pidana dan upaya 

di lakukan pada saat telah terjadi tindakan berupa penegakan hukum dengan 

menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan nya sehingga tidak mengulangi 

nya dan orang lain juga tidak akan melakukan nya mengingat sanksi yang di 

tanggung nya sangat berat. Faktor penghambat yang paling dominan dapat 

mempengaruhi pelaksanaan upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana 

kehutanan yaitu penegakan hukum nya,faktor sarana dan fasilitas dan faktor 

masyarakatnya. 

 



         Cici Afriyanti 

Saran yang dapat diberikan dalam upaya polisi khusus kehutanan dalam 

penyidikan tindak pidana kehutanan adalah perlunya meningkatkan sarana dan 

prasarana yang kurang memadai sehingga dapat membantu melancarkan proses 

penyidikan.dan lebih tegas akan sanksi hukum yang sudah di atur dalam undang-

undang yang berlaku sehingga setiap kasus tindak pidana kehutanan bisa 

diselesaikan melalui pengadilan bukan melalui di balik layar,atau kasus berhenti 

sebelum sampai ke pengadilan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan 

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 

didominasi pepohonan dalam komunitas alam kehutanannya yang tidak dapat 

dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. 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 

Hutan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa 

Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembAngkan agar dapat menjadi sumber 

dan penunjang hidup bagi masyarakat. Mengingat kehutanan di Indonesia harus 

dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi kehutananyang serasi, selaras dan 

seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan 

                                                           
1Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembanguna Bidang Kehutanan, (Jakarta utara: PT 

Rajagrafindo. 1995), hlm 119. 
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kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa.2Persoalan 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.Sebagaimana yang terjadi di kawasan Register 22 Way 

Waya, Dusun VIII Sendang Dadi, Kampung Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang 

Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (6/4/2018) sekitar pukul 02.00 WIB. 

Tim Operasi Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berhasil menAngkap 

12 pelaku pembalakan liar kayu jenis sonokeling. Selain ke-12 pelaku, Polisi 

Kehutanan juga menyita satu truk colt diesel beserta 52 batang kayu sonokeling, 

satu mobil minibus Carry beserta 11 batang kayu sonokeling, serta dua unit 

sepeda motor. 

 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bahri mengatakan, modus 

para pelaku yakni menebang pohon Sonokeling, memotong, dan mengangkut 

menggunakan sepeda motor menuju truk dan minibus."Kemudian kayu tersebut 

dijual kepada pembeli atau penampung berinisial ED lalu dijual kembali kepada 

JP," ungkap Syaiful dalam ekspose, Selasa (10/4/2018).Dari 12 pelaku tersebut 

memiliki peran berbeda. Pelaku IS, IM, SUM, Md, Pt, TM, dan EK berperan 

                                                           
2 Kusnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Kehutanan, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh. 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 12 
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menebang, memanen, dan memungut kayu sonokeling di dalam kawasan Register 

22.SedAngkan HK, RD, dan AS, berperan mengangkut kayu dengan truk, 

minibus, dan sepeda motor. Sementara ED dan JP sebagai penampung. 

 

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera Edward Sembiring menjelaskan, 

penyidik telah mendapat alat bukti yang sah untuk menetapkan ke-12 pelaku 

pembalakan liar sebagai tersAngka sejak Minggu (8/4/2018).Seluruh pelaku 

dijerat dengan Pasal 82 Ayat 1 dan atau Pasal 83 Ayat 1 huruf a dan atau huruf b 

dan atau c, dan atau Pasal 87 Ayat 1 huruf a UU No 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana 

maksimal lima Tahun dan denda Rp 2,5 miliar.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 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan sebagai dasar penegakan hukum aksi penebangan liar atau 

ileggal logging di Indonesia. Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 

berasaskan:  

a. keadilan dan kepastian hukum;  

b. keberlanjutan;  

c. tanggung jawab negara;  

d. partisipasi masyarakat;  

e. tanggung gugat;  

f. prioritas; dan  

g. keterpaduan dan koordinasi.  

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan bertujuan:  
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a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan 

hutan;  

b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga 

kelestarian dan tidak merusak Kehutanan serta ekosistem sekitarnya;  

c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan 

memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat 

sejahtera; dan  

d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-

pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan 

hutan.  

 

Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:  

a. pencegahan perusakan hutan;  

b. pemberantasan perusakan hutan;  

c. kelembagaan;  

d. peran serta masyarakat;  

e. kerja sama internasional;  

f. pelindungan saksi, pelapor, dan informan;  

g. pembiayaan; dan  

h. sanksi.  

 

Adapun sanksi bagi pelaku penebangan hutan secara liar )Illegal Logging) yakni 

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Kehutanan yaitu 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun serta 

pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

 

Mengingat hutan merupakan bagian dari lingkungan, maka pengrusakan hutan 

dapat menyebabkan pula kerusakan terhadap lingkungan.Salah satu perbuatan 

yang mengakibatkan rusaknya lingkungan yakni penebangan hutan secara liar 

(illegal logging).Dugaan awal terjadinya perusakan hutan yang diakibatkan oleh 

penebangan hutan secara liar (illegal logging)yakni: 

a) Terganggunya  kesehatan; 

b) Kesulitan mendapatkan air bersih; 

c) Warga mengalami sesak napas akibat udara yang tidak sehat; 

d) Terganggunya kenyamanan. 
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e) Rentan terjadi bencana banjir, longsor dan sebagainya; 

f) Terjadinya pemanasan global akibat hutan yang gundul. 

 

Salah satu pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan perlindungan 

hutan yakniPolisi Kehutanan. Polisi Kehutananmerupakan pejabat tertentu dalam 

lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat 

pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan 

yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang 

kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada 

dalam satu kesatuan komando. Tugas dan fungsi Polhut sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 4 Ayat (1), Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P. 75/Menhut-

2/2014 tentang Polisi Kehutanan dilaksanakan dalam bentuk preemtif; preventif; 

represif. 

Kegiatan preemtif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, 

menghilAngkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk 

melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preemtif sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain: penyadartahuan 

penyuluhan,pembinaan dan pendampinggan masyarakat. Kegiatan preventif 

merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilAngkan, 

mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan 

tindak pidana kehutanan. Kegiatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

Ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non 

yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan 

yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kegiatan represif dilakukan 

dengan cara antara lain: 
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a. operasi penegakan hukum; 

b. pengumpulan bahan keterangan; 

c. pengamanan barang bukti; 

d. penAngkapan tersAngka dalam hal tertAngkap tangan; 

e. penanggulangan konflik satwa liar; 

f. pemadaman kebakaran; dan 

g. pengawalan tersAngka, saksi atau barang bukti. 

Mengingat upaya Polisi Kehutanan sangat penting dalam upaya perlindungan 

hutan, berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituAngkan dalam 

bentuk skripsi dengan judul : ”Upaya Polisi Khusus Kehutanan dalam Penyidikan 

terhadap Tindak Pidana Kehutanan”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah upaya Polisi Khusus Kehutanan dalam Penyidikkan terhadap 

Tindak Pidana Kehutanan ? 

b. Apakah faktor penghambat Polisi Khusus Kehutanan dalam penyidikkan 

terhadap tindak pidana kehutanan? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana formil mengenai upaya Polisi 

Khusus Kehutanan dalam Penyidikkan terhadap Tindak Pidana Kehutanan. 

Lokasi penelitian ini di Kantor Polisi Khusus Kehutanan Kota Bandar Lampung  

Tahun 2019. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui upaya Polisi Khusus Kehutanan dalam penyidikan tindak 

pidana Kehutanan. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Polisi Khusus Kehutanan dalam 

penyidikkan terhadap tindak pidana Kehutanan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

 Secara teoritis penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya 

pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya 

pengetahuan akan hukum pidana formil maupun materil guna untuk 

mendapatkan data secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan 

setiap masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana terkait Polisi 

Khusus Kehutanandalam upaya penyidikan tindak pidana kehutanan. Serta 

untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, 

khususnya yang berkaitan dengan Upaya Polisi Khusus Kehutanan dalam 

penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi seluruh pembaca, baik masyarakat umum, penegak hukum maupun 

aparatur negara dalam menyikapi wujud upaya Polisi Khusus Kehutanan dalam 

penyidikan tindak pidana kehutanan dengan memandang rasa keadilan bagi 
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korban kejahatan tindak pidana kehutanan sebagai dampak kerugian yang 

ditimbulkan baik materil maupun immateril, khususnya terhadap peristiwa-

peristiwa yang akan datang dengan analogi yang sama. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. KerAngka Teoritis 

Setiap penelitian akan ada kerAngka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan 

untuk mengidentifikasi terhadap dimensi social yang relevan oleh peneliti. 

KerAngka teoritis 3adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil penelitian atau kerAngka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Setiap 

penelitian akan ada kerAngka teoritis yang menjadi kerAngka acuan yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti.4Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori peran dan teori faktor-faktor  penghambat penegakan hukum 

sebagai berikut: 

a. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat 

jalur non penal dan lewat jalur penal. Dapat dibedakan, bahwa upaya 

penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat 

pencegahan sebelum kejahatan terjadi (tindakan preventif), sasaran utamanya 

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-

faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-

                                                           
3SoerJono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia,1986,hlm.125. 
4Ibid.,hlm.124. 
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kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan 

kejahatan.5 Berikut beberapa cara dalam penanggulangan kejahatan: 

1)  Jalur Non-Penal 

Kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karna lebih bersifat preventif 

dan kerena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu 

bersifatfragmentaris/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh 

infrastruktur biaya yang tinggi.6 

Jalur non penal terdiri atas tindakan preventif dan pre-Emtif. Tindakan preventif 

yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti:  

a) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat 

b) Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat  

c) Meningkatkan pendidikan moral7 

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan 

untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-

faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara 

lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara 

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.8Upaya preventif 

yaitu segala upaya untuk mencegah seorang atau masyarakat melakukan kejahatan 

diantaranya dengan mengupayakan untuk menghilAngkan faktor kesempatan 

                                                           
5 Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai Sampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana 

Prenada Media Group, 2008, hlm 40. 
6 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 77. 
7Ibid. hlm. 80 
8Ibid. 
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misalnya dengan mengadakan patroli secara kontinyu, pengadaan posko-posko 

keamanan, pengadaan operasi atau razia senjata tajam.9 

Penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai, 

norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 

seseorang maupun kelompok. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 

kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan 

terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat akan hilang meskipun ada 

kesempatan.10 

Kegiatan preemtif oleh Penyidik Polisi Kehutanan merupakan kegiatan yang 

ditujukan guna mencegah, menghilAngkan, mengurangi, menutup niat seseorang 

atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preemtif 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain: 

penyadartahuan dan penyuluhan pembinaan dan pendampinggan masyarakat. 

Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, 

menghilAngkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok 

untuk melakukan tindak pidana kehutanan. 

2) Jalur Penal (Tindakan Represif) 

Teknik hukuman lebih disukai daripada teknik ganjaran, harus dipahami secara 

jelas tata sosial masih memiliki suatu karakter keagamaan. Perasaan takut akan 

pembalasan dendam oleh roh-roh sudah beralih ke pembalasan 

(retribution).11Upaya penanggulangan jalur penal adalah usaha yang di lakukan 

                                                           
9Kunarto, Etika Kepolisian, Jakarta,Cipta Manunggal,1997, hlm. 108 
10Ibid. hlm. 110 
11 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni :Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum 

Empirik – deskriptif, Somardi, Bandung, Rimdi Press, 1995, hlm. 15 
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untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai 

dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, 

pencegahan, serta perlindungan sosial. Pidana sebagai salah satu bentuk realisasi 

atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi. 

Disinilah pentingnya Linmas (perlindungan masyarakat) dari ahli psikologi 

maupun ahli sosial sehingga diketahui secara jelas latar belakang seseorang 

melakukan kejahatan. Berdasarkan hal itu aparat penegak hukum mempunyai 

pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan kondisi pelaku. 

Kegiatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c, 

merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk 

mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kegiatan represif dilakukan dengan cara 

a. operasi penegakan hukum; 

b. pengumpulan bahan keterangan; 

c. pengamanan barang bukti; 

d. penAngkapan tersAngka dalam hal tertAngkap tangan; 

e. penanggulangan konflik satwa liar; 

f. pemadaman kebakaran; dan 

g. pengawalan tersAngka, saksi atau barang bukti. 

b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

Untuk menjawab permasalahan kedua, penulis menggunakan teori tentang faktor-

faktor penghambat penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata 

berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-

keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat 

pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak 

langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat 

menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor 
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penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar 

berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah: 

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri; 

2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan 

hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum itu berlaku atau 

diterapkan; 

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.12 

 

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, 

baik pengaruh positif yaitu berlakunya hukum sesuai dengan yang di cita-citakan  

maupun pengaruh yang bersifat negatif yakni menghambat penegakan hukum. 

Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena 

undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan 

oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan 

panutan hukum oleh masyarakat luas.  

 

3. Konseptual  

KerAngka Konseptual adalah kerAngka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti–arti yang berkaitan 

dengan istilah–istilah yang ingin atau akan diteliti.  Adapun Istilah yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Upaya adalah aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang telah 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan sesuatu peranan, tak ada peranan tanpa kedudukan suatu 

kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. 

                                                           
12Soerjono Soekanto,Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali 

Press, 2010, hlm. 70. 
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b. Polisi Kehutanan atau Jagawana menurut Alam Setia Zain adalah pegawai 

negeri sipil di Kehutanan Kementrian Kehutanan dan instansi lain yang diberi 

tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang 

berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan.Dalam Pasal 1 Ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, 

yang dimaksud dengan Polisi Kehutanan adalah Pejabat tertentu dalam 

Kehutanan 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. 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). 13 

c. Penyidikan adalah serAngkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersAngkanya. 14 

                                                           
13 Zain, Alam Setia,Hukum Kehutanan Konservasi Hutan. Jakarta: Penerbit Rineka cipta, 1997, 

hlm 54. 
14Sarjana, Pengertian Tindak Pidana, http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-

pidana-dan-unsur.html, diakses pada 10 Maret 2019 

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html
http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html
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d. Tindak Pidana adalah merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 

pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.15 

e. Tindak Pidana Kehutanan adalah perbuatan melawan hukum yang 

menyebabkan pencemaran atau  perusakan Kehutanan hidup yang cukup 

dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi dan  mempunyai 

sanksi pidana.16 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah memahami terhadap isi skripsi ini secara keseluruhan ,maka 

diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi yang dapat dilihat 

dari hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya secara 

keeluruhan.Sistematikanya sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN  

Pada bagian ini Berisikan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari 

Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, KerAngka Teoritis dan Konseptual sera Sistematika Penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini Berisi Tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian 

yang berhubungan dengan penyususnan skripsi mengenai Peran Polisi 

Khusus KehutananDalam Upaya Penyidikkan Terhadap Tindak Pidana 

Kehutanan. 

 

                                                           
15Ibid. 
16Dikutif dari:https:/kbbi.web.id/pidana Kehutanan,diakses pada tanggal 16 Februari 2019 
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III. METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari 

Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis 

mengenai Peran Polisi Khusus Kehutanan Dalam Upaya Penyidikkan 

Terhadap Tindak Pidana Kehutanan. 

 

V. PENUTUP 

Pada bagian ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis 

dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pengertian Penyidikan 

 

 

Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serAngkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak  pidana  yang  terjadi dan guna menemukanters Angkanya. 

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serAngkaian tindakan aparat penegak 

hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang 

dilakukan oleh tersAngka.17 Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan 

konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara 

cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan 

bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah 

benarbenar  merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi 

itu dapat dilakukan penyidikan.18 

1. Penyidik 

Pasal 6 KUHAP menyebutkan bahwa: 

 

                                                           
17 Heny Mono, Praktek Perkara Pidana, (Malang:Bayu Media, 2007), hal.62 
18 HarunHusein,PenyidikandanPenuntutanDalamProsesPidana,Jakarta:PT.RinekaCipta,1991, 

hal87. 
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1) Penyidik adalah : 

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia 

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang. 

2) Syarat kepAngkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan 

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

 

2. Wewenang Penyidik 

Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan, penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; 

c. Menyuruh berhenti seseorang tersAngka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersAngka; 

d. Melakukan penAngkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersAngka atau 

saksi; 

h. MendatAngkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

i. Mengadakan penghentian penyidikan; 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 

 

Seorang penyidik itu harus dipandang sebagai telah memulai melakukan 

penyidikannya, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikan 

seperti yang telah diberikan oleh undang-undang (Pasal 7 KUHAP) kepada 

dirinya, dalam hal tindakan itu secara langsung telah melibatkan  hak-hak  orang 

yang disAngka melakukan tindak pidana, baik itu mengenai kebebasannya, nama 

baiknya maupun kekayaannya. itulah sebabnya mengapa undang-undang telah 

memberikan hak kepada tersAngka untuk menuntut ganti rugi kepada pengadilan 
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negeri, apabila ia telah disidik, ditAngkap, ditahan, digeledah rumahnya atau 

disita harta bendanya, dan kemudian ternyata bahwa penyidik harus menghentikan 

penyidikannya, karena tidak terdapat  cukup  bukti untuk mengajukan perkaranya 

ke pengadilan, atau tindakan  dari tersAngka itu ternyata bukan merupakan tindak 

pidana, ataupun karena tersAngka ternyata bukan pelaku dari tindak pidana yang  

disidik  oleh penyidik.19 

3. Wewenang Penyidik Polisi Kehutanan Pasal 3620  

  

(1) Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 

meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang 

bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif.  

  

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :  

a. mengadakan patroli/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; dan 

 f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak 

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.  

  

(3) polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan 

penyelidikan, dalam rAngka mencari dan menAngkap tersAngka.  

 

 

                                                           
19Ibid, hlm. 102. 
20 Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan hutan 
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B. Tinjauan Umum Polisi Khusus Kehutanan 

Polisi hutan atau Jagawana menurut Alam Setia Zain adalah pegawai negeri sipil 

di Kehutanan Kementrian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan 

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

untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan.Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang dimaksud 

dengan Polisi Kehutanan adalah Pejabat tertentu dalam Kehutanan 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. Polisi kehutanan 

merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan hutan dari 

bahaya perusakan hutan.21 Berdasarkan Pasal 4 Permenpan dan reformasi 

birokrasi Nomor. 17 Tahun 2011, Tugas pokok polisi kehutanan adalah 

menyiapkan, melaksanakan, mengembAngkan, memantau, dan mengevaluasi 

serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran 

hasil hutan.  

 

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.  

Adapun fungsi Polisi kehutanan adalah sebagai berikut:  

1. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan; 

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

yang sah; 

                                                           
21 Zain, Alam Setia,Hukum Kehutanan Konservasi Hutan. Jakarta: Penerbit Rineka cipta, 1997, 

hlm 54. 
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3. Melarang pengelolaan tanah hutan secara tidak sah yang dapat menimbulkan 

kerusakan tanah; 

4. Melarang penebangan tanpa izin; 

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

6. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, melarang pembakaran hutan 

tanpa kewenangan yang sah; 

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

melarang penggembalaan ternak atau pengambilan rumput dan pakan ternak 

lainnya yang serupa dari dalam hutan kecuali terdapat kawasan yang 

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 Kehutanan; 

11. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rAngka 

upaya konservasi tanah dan air. 

 

 

C. 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)”.22 Pasal 1 Angka (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan menyatakan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem 

berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 

pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan 

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

Pandang: Pusat Latihan Kehutanan, 1975), hlm 3. 
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antara yang satu dan yang lainnya. Salim mengatakan, ada empat unsur yang 

terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:23 

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 

 

Ada beberapa definisi hukum Kehutanan yang dikemukakan oleh para ahli, antara 

lain:  

1. Drusteen mengemukakan, bahwa hukum kehutanan adalah hukum yang 

berhubungan dengan alam dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya 

berkaitan dengan ruang lingkup pengelolaan kehutanan.24 

2. Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa hukum kehutanan menyangkut 

penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan 

                                                           
23 Salim H.S. Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 41. 
24Mohammad Taufik Makarao. 2006. Aspek-aspek Hukum Kehutanan . PT Indeks. hlm 3.   
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diberlakukannya di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang 

mengatur tatanan Kehutanan”. hukum kehutanan adalah hukum yang 

mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup 

lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.25 

3. Hukum Kehutanan adalah keseluruhan peraturan yang mengtur tingkah laku 

orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap 

hutan yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu 

sanksi oleh pihak yang berwenang.26 

 

D. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka 

akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu 

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun 

daerah.27 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

                                                           
25Siti Sundari Rangkuti. 2000. Hukum Kehutanan dan Kebijaksanaan Kehutanan Nasional, edisi 

kedua. Airlangga University Press. Surabaya. hlm 2.   
26 13R.M. Gatot P. Soemartono. 2004. Hukum Kehutanan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 

46.  
27 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung. 

1996. hlm. 7.  
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yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.28Tindak pidana adalah 

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur 

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana 

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.29 

 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:  

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara 

lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat 

dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 

“pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP 

kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar 

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara 

keseluruhan.  

2)  Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 

KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya 

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan 

dan dipidana.  

3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP 

antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan 

sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang 

dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang 

juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang 

menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam 

Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.  

                                                           
28Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 

2001. hlm. 22 
29 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung. 

1996 hlm. 16. 
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4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan 

aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk 

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang 

berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 

KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan 

tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan 

secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya 

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan 

Pasal 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang 

pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara 

tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi 

dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, 

ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.30 

 

Tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, 

tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak 

pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. 

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:  

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 

d. Unsur melawan hukum yang objektif; 

e. Unsur melawan hukum yang subyektif. 

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana Khusus, 

dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang – undang 

Umum. Sedikit gambaran tentang Tindak Pidana Khusus menurut hemat penulis 

adalah sebuah awal yang baik. Adapun menurut Pasal 1 Angka 11 Peraturan 

Menteri Kehutanan RI Nomor: P. 75/Menhut-2/2014 tentang Polisi Kehutanan, 

Tindak Pidana Kehutanan yang selanjutnya disingkat Tipihut adalah tindakandan 

atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang 

kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

                                                           
30Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 

2001. hlm. 25-27. 
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Otto Soemarwoto berpendapat bahwa kehutanan merupakan semua benda dan 

kondisi yang ada dalam ruang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. 

Menurut batasan tersebut secara teoritis ruang yang dimaksud tidak terbatas 

jumlahnya. Adapun secara praktis ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut 

kebutuhan yang dapat ditentukan.31 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa kehutanan 

merupakan sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup berserta 

seluruh komponen disekitarnya. Komponen kehutanan ini meliputi komponen 

fisik, kimia, sosial budaya, komponen lainnya. Makhluk tidak hanya tinggal 

secara pasif di habitatnya, mereka secara terus-menerus berinteraksi dengan 

berbagai komponen yang ada di sekitarnya, kondisi kehutanan akan sangat 

mempengaruhi setiap organisme yang ada. Demikian pula sebaliknya, terdapat 

miliaran interaksi antara tanaman, hewan, tanah, air, suhu, cahaya, komponen 

lainnya semua saling berkaitan, saling mempengaruhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31Muhammad Akib. 2016. Hukum Kehutanan Prespektif Global dan Nasional , Raja Grafindo 

Persada, Jakarta.   
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III. METODE PENELITIAN 

 

  

 

 

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, 

metodis, dan sistimatis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta 

empiris yang terjadi, atau yang ada, disekitar kita untuk direkontruksi guna 

mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. berfikir logis adalah 

berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan 

bebas dan mendalam sampai kedasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran. 

Metodis adalah berfikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya 

diakui menurut penalaran. Sisematis adalah berfikir dan berbuat yang bersistem, 

yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih.32 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara  

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal 

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, 

doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan 

dengan permasalahan yaitu peran Polisi Khusus Kehutanandalam upaya 

penyidikkan terhadap tindak pidana Kehutanan. 

                                                           
32 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2004, 

hlm 2. 
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Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang 

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah 

memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini 

merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam 

kerAngka penemuan-penemuan ilmiah.33 

 

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan 

atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa 

pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasai hukum 

dan efektifitas hukum. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian 

ini data yang diperoleh berdasarkan data kepustakaan dan data lapangan. Data 

kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi 

kepustakan merupakan serAngkaian kegiatan membaca , mencatat, mengutip, 

serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang 

tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 

ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.34Data Lapangan  

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber mengenai 

permasalahan dalam penelitian ini. 

                                                           
33 SoerJono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta. Rajawali Press. 2006. hlm. 15. 
34 Suhendra Kurniawan Nur, Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak 

Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua”, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 

2015, hlm. 45. 
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Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. 

Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan 

yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan 

meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Wilayah Hukum 

Bandar Lampung. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan 

pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan penelitian. 

Data sekunder terdiri dari: 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan, dan dokumen. Yang antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan. 

b) Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari 

melalui dokumen. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari  
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berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder 

ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum 

tersier. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan 

terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang 

berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari 

internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan 

kepustakaan.35 

c) Bahan hukum tersier  adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum 

primer dan bahan hukum skunder, seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, 

artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang bersifatnya seperti 

karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber 

dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 1(satu) orang Narasumber yakni Penyidik 

Khusus Kehutanan, 1 (satu) orang Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung di 

Polresta Bandar Lampung dan 2 (dua) orang Akademisi hukum pidana dan hukum 

Kehutanan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode 

Purposive Sampling, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan berdasarkan 

penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                                           
35 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm. 65.   
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a. Polisi Khusus Kehutanan    =1 orang 

b. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung = 2 orang 

Jumlah  = 3 orang 

 

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan (library research) 

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh 

berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang-

undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa 

penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip 

buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang 

berhubungan dengan penulisan ini. 

b. Studi lapangan (field research) 

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari responden untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi 

lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara. 

 

2. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara, peneliti 

melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan 

subjek wawancara sebagai berikut : 
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a) Identifikasi data 

Yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih 

terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan 

yang akan dibahas. 

b) Klasifikasi data 

Yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, 

menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap 

pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan. 

c. Sistematisasi 

Yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan 

penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dialakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih 

dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil 

analisis. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan, maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

a. Upaya polisi khusus kehutanan dalam penyidikan tindak pidana kehutanan 

pada hakikat nya merupakan bagian dari penegakan hukum yang merupakan 

upaya represif.  Upaya mengacu kepada KUHP dan Undang-Undang No. 32 

Tahun 2008 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang- 

Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan 

hutan,Peraturan Pemerintah no. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan dan 

peraturan menteri kehutanan RI No: P. 75/Menhut-2/2014 tentang polisi 

kehutanan. Dalam proses tindak pidana kehutanan dilakukan khusus oleh polisi 

kehutanan 

 

b. Faktor-faktor penghambat penyidik dalam melakukan tindak pidana kehutanan 

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan upaya kepolisian daam penyidikan 

tindak pidana kehutanan yaitu, faktor sarana dan fasilitas, faktor 

masyarakat,dan faktor kebudayaan. Namun yang paling dominan dari ke tiga 

faktor tersebut ialah faktor masyarakat dan sarana dan fasilitas yang kurang 

memadai,karena kurang kesadaran hukum bagi masyarakat dan kurang 
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lengkapnya sarana,fasilitas maka dari itu banyak terjadinya tindak pidana 

kehutanan. 

 

B. Saran 

1. Perlunya kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegakan hukum dalam 

mengatasi tindak pidana kehutanan maka diharapkan masyarakat berperan aktif 

dalam penyelidikan tindak pidana kehutanan ini agar membantu penyidik 

untuk mengungkapkan pelaku tindak pidana kehutananan di Indonesia. karena 

tanpa peran masyarakat kepolisian akan sulit dalam memberantas tindak pidana 

kehutanan dan mewujudkan cita-cita hukum, dan aparat penegak hukum 

seharusnya tidak menunda-nunda proses hukum dan berperan aktif dalam 

menindaklanjuti tindak pidana kehutanan. 

2. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga 

dapat membantu melancarkan proses penyidikan.dan lebih tegas akan sanksi 

hokum yang sudah di atur dalam undang-undang yang berlaku sehingga setiap 

kasus tindak pidana kehutanan bisa diselesaikan melalui pengadilan bukan 

melalui di balik layar,atau kasus berhenti sebelum sampai ke pengadilan.  
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