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KATA PENGANTAR
Hutan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai harganya
yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.
Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti
dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat dapat
diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya, baik sebagai penyedia
sumber daya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon,
pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata, dan mengatur iklim global.
Hutan juga memberikan manfaat sosial budaya bagi kehidupan manusia.
Bagi masyarakat desa hutan, hutan adalah kehidupan mereka, yaitu tempat
dimana mereka tinggal, hidup, dan berinteraksi dengan anggota masyarakat
lainnya. Mereka mempunyai hubungan religi dan hubungan kemasyarakatan
dengan hutannya. Begitu banyak manfaat yang kita peroleh dari hutan. Pasal 33
ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh
karenanya, hutan dengan berbagai fungsinya harus dimanfaatkan secara
terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan
daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan
keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan
pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Pembalakan liar adalah bentuk
penyimpangan dari pemanfaatan hutan yang seharusnya. Akibat pembalakan
liar, hutan tidak lagi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat.
Pembalakan liar menjadi ancaman kepunahan fungsi ekologi hutan tropis
Indonesia. Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang
sangat luas terhadap kondisi lingkungan sekaligus kelangsungan fungsinya bagi
kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi. Ancaman kekeringan,
bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran, menipisnya lapisan ozon, pemanasan
global dan perubahan iklim menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan
keberlanjutan kehidupan umat manusia. Lebih jauh, sewaktu-waktu akan terjadi
bencana alam yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta
benda. Masyarakat selalu dihantui oleh kecemasan sebagai akibat rusaknya
lingkungan yang akan mengakibatkan timbulnya berbagai bencana alam. Dengan
demikian pembalakan liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap
hak asasi manusia. Selain itu dari sisi ekonomi, pembalakan liar yang terjadi telah
menyebabkan kerugian dalam keuangan negara, yaitu mengurangi penerimaan
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devisa negara dan pendapatan negara. Selain itu pembalakan liar juga
mengakibatkan timbulnya berbagai dampak buruk yaitu ancaman proses
deindustrialisasi sektor kehutanan. Pencegahan dan pemberantasan pembalakan
liar merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Indonesia
memerlukan keterlibatan semua pihak untuk menuntaskan seluruh aspek yang
terkait dengan permasalahan pembalakan liar, baik masyarakat, maupun
pengusaha. Beban pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar bukan
hanya menjadi permasalahan Pemerintah saja tetapi seluruh warga mempunyai
kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu juga warga negara
mempunyai hak untuk memiliki hutan yang lestari dan terjaganya keseimbangan
ekosistem. Pada saat ini, pembalakan liar tidak lagi hanya menjadi isu nasional.
Karena dalam perkembangannya, pembalakan liar sudah berkembang menjadi
suatu tindak kejahatan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak baik dalam
skala nasional maupun internasional, dan telah mencapai tingkat yang sangat
mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, dinyatakan bahwa
pembalakan liar berpotensi memberikan sumbangan yang besar bagi pemanasan
global. Oleh karenanya, dalam beberapa fórum pertemuan the Globe
International on Climate Change and Global Warming di Berlin (3-4 Juni 2007),
Brasilia (19-21 Februari 2008), dan di Tokyo (27-29 Juni 2008), pembalakan liar
masuk dalam pembahasan. Disadari oleh banyak negara bahwa untuk mengatasi
masalah pembalakan liar ini diperlukan juga kerjasama antar negara, baik dalam
rangka pencegahannya maupun pemberantasannya.
Kondisi Pengaturan dan dasar hukum dari pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar belum cukup komperehensif dan dapat
menjawab persoalan. Oleh karena itu politik hukum pembangunan kehutanan
Indonesia perlu dikaji secara komprihensif, khususnya berkaitan dengan peran
serta masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan pembalakan liar
hutan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2011, telah
membentuk Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging).
Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
tim pengkajian dapat menyelesaikan laporan hasil pengkajian ini dengan baik.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional, yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Pengkajian untuk
menyelesaikan pengkajian ini, dan kepada pihak-pihak yang telah menjadi
narasumber dan responden/informan. Semoga Laporan Hasil Pengkajian ini dapat
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bermanfaat bagi kita semua dan kami mohon saran dan kritik yang membangun
demi kesempurnaan hasil pengkajian di masa yang akan datang.
A.n. Ketua Tim Pengkajian,

Purwanto, S.H., M.H.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hutan merupakan karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa
yang dapat memberikan manfaat bagi setiap kehidupan manusia dan
memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup manusia. Mengingat akan
manfaat tersebut, maka hutan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan
dilestarikan baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang
akan datang1. Selain itu, pemanfaatan hutan juga harus memperhatikan
kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung
pengolahan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan2.
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki
hutan terluas. Artinya, bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang
dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, terutama masyarakat
sekitar hutan, apabila mampu dikelola dengan baik dan bijak.
Masyarakat sekitar hutan kehidupannya sangat bergantung pada
keberadaan hutan. Terdapat jutaan masyarakat pedesaan yang tinggal di
sekitar hutan kehidupannya tergantung kepada produksi dan juga hasil
hutan. Sayangnya sampai dengan saat ini banyak penelitian menunjukkan
bahwa kehidupan masyarakat sekitar hutan pada umumnya tidak jauh dari
kesan kemiskinan, keterbelakangan, kualitas hidup yang pas-pasan, dan
hal-hal lain yang menunjukkan betapa kondisi masyarakat sekitar hutan
selalu berada dalam keadaan yang memprihatinkan.
1

Hasil hutan secara keseluruhan dibawah penguasaaan dan pengawasan negara. Negara yang
diwakili pemerintah selaku pemilik hasil hutan dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku
tindak pidana di bidang kehutanan. Hutan dan sumber daya kehutanan merupakan salah satu
aset bangsa yang pemanfaatannya semestinya dilakukan dengan bijaksana, sistematis, optimal
serta akuntabel sesuai dengan kemampuan daya dukungnya.
2
Selama ini hutan Indonesia cenderung dieksploitasi dan akhirnya mengesampingkan aspek
pelestariannya. Padahal geo-politik global sudah jauh hari mengisyaratkan pentingnya
pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan.
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Kondisi ini adalah akibat kesalahan pengelolaan hutan pada masa
lalu di mana kebijakan pengelolaan hutan lebih bertumpu pada paradigma
timber based management. Pengelolaan hutan cenderung berorientasi
pada pengeksploitasian hasil hutan berupa kayu yang berbasis pada upaya
peningkatan atau pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber daya hutan
sebagian diserahkan kepada swasta (pemilik modal besar) dengan harapan
terjadi produksi hutan (kayu) melalui mekanisme fragmentasi kawasan
hutan dan suntikan investasi oleh swasta. Pada tataran implementasi
terjadi praktek marginalisasi pada masyarakat sekitar hutan, peran
masyarakat sekitar hutan lebih banyak dikesampingkan.
Paradigma pembangunan kehutanan, pada saat ini, telah mengalami
pergeseran ke arah paradigma yang lebih holistik yaitu pendekatan
ekosistem

(resourced

based

management) yang

bertumpu

pada

community based development. Secara konseptual, paradigma ini
merupakan model pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Artinya,
keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dianggap
penting untuk dapat menjaga eksistensi dan merehabilitasi hutan yang
pada saat ini kondisinya parah, dan pada saat yang sama dengan
keterlibatan tersebut diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup atau
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Implementasi dari paradigma tersebut adalah diluncurkannya
berbagai program pembangunan kehutanan berbasis masyarakat yang
bertujuan agar masyarakat terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan
sehingga dengan keterlibatan tersebut diharapkan terjadi peningkatan
taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, antara lain
pembangunan masyarakat desa dutan (PMDH), hutan kemasyarakatan
(HKm), model desa konservasi (MDK), Gerakan Nasionbal Rehabilitasi
Hutan dan Lahan (GNRHL), dan banyak lainnya.
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Namun, apa yang menjadi tujuan dari program-program tersebut
hingga saat ini belum tercapai bahkan di beberapa tempat menunjukkan
kegagalan. Penyebab dari kegagalan ini adalah pada tataran pelaksanaan di
lapangan. Semangat community development belum dipahami dan belum
menyentuh esensinya sehingga belum menjadi ruh dari pelaksanaan
program-program pembangunan kehutanan. Community development
masih diartikan sebagai kegiatan work for (bekerja untuk) bukan work with
(bekerja bersama) masyarakat, sehingga hasil akhir dari program tersebut
belum mampu memberdayakan dan memandirikan sekitar hutan.
Menurut konsep manajemen hutan, penebangan pada dasarnya
adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan
ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan
sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana
dan dampak negatif seminimal mungkin (reduced impact logging).
Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti kriteria
pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management), tetapi kegiatan
penebangan liar (illegal logging) bukan dalam kerangka konsep manajemen
hutan3.
Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang
kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah
kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang
dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu
tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan
memperdagang-kan kayu illegal dan produk kayu illegal juga dianggap
sebagai kejahatan kehutanan4.
Dengan kata lain, batasan/pengertian illegal logging adalah meliputi
serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi
3

Rosdiana, Illegal Logging di Indonesia yang Tak Kunjung Terselesaikan, dalam http/www
litbang.bantenprov.go.id
4
Ibid.,

3

sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di
semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap
pengangkutan

kayu

gelondongan,

tahap

pemrosesan

dan

tahap

pemasaran; dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk
mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan,
seperti penghindaran pajak. Pelanggaran-pelanggaran juga terjadi karena
kebanyakan batas-batas administratif kawasan hutan nasional, dan
kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang
beroperasi di dalam kawasan ini, tidak didemarkasi di lapangan dengan
melibatkan masyarakat setempat.
Terjadinya kegiatan penebangan liar di Indonesia didasari oleh
beberapa permasalahan yang terjadi, seperti : 1. Masalah sosial dan
ekonomi, 2. Masalah Kelembagaan dan koordinasi, dan 3. Masalah
penegakkan hukum.
Bila bilihat dari sisi sosial ekonomi, sekitar 60 juta rakyat Indonesia
tergantung pada keberadaan hutan, dan kenyataanya sebagian besar dari
mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, akses mereka terhadap
sumberdaya hutan rendah. Kondisi tersebutlah kemudian dimanfaatkan
oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, untuk mengeruk
keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan
penebangan liar. Hal ini diperburuk dengan datangnya era reformasi dan
demokratisasi, yang disalah tafsirkan yang mendorong terjadinya anarki
melalui pergerakan massa. Yang pada gilirannya semakin menguntungkan
para raja kayu dan pejabat korup yang menjadi perlindungan mereka. Dari
sisi kelembagaan terlihat bahwa sistem pengusahaan melalui HPH telah
membuka celah-celah dilakukannya penebangan liar, disamping lemahnya
pengawasan instansi kehutanan. Selain itu penebangan hutan melalui
pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah telah
menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan, disamping lemahnya
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koordinasi. Dalam hal koordinasi, antara lain terjadi dalam hal pemberian
ijin industri pengolahan kayu antara instansi perindutrian dan instansi
kehutanan serta dalam hal pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi
pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan.
Koordinasi juga dirasakan kurang dalam hal penegakan hukum antara
instansi terkait, seperti kehutanan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
Sedang dalam kaitan dengan penegakkan hukum terlihat dari rendahnya
komitmen terhadap kelestarian hutan menyebabkan aparat pemerintah,
baik pusat maupun daerah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, banyak
terlibat dalam praktek KKN yang berkaitan dengan penebangan secara liar.
Penegak hukum bisa “dibeli” sehingga para aktor pelaku pencurian kayu,
khususnya para cukong dan penadah kayu curian dapat terus lolos dari
hukuman.
Selain hal-hal diatas permintaan kayu dari luar negeri yang
mengakibatkan terjadinya penyulundupan kayu dalam jumlah besar dan
kran ekspor kayu bulat menyebabkan sulitnya mendeteksi aliran kayu ilegal
lintas batas. Dengan demikian kesenjangan penyediaan bahan baku kayu
bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik yang mencapai
sekitar 37 juta m3 per tahun telah mendorong terjadinya penebangan kayu
secara liar.
Untuk mengetahui persoalan-persoalan terkait dengan pembalakan
liar hutan (illegal Logging), maka perlu dilakukan suatu kajian, khususnya
dari sisi peran serta masyarakat didalam melaksanakan pencegahan
pembalakan liar hutan (illegal Logging).

B. Permasalahan
Beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tim ini meliputi halhal sebagai berikut :
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1.

Bagaimana politik hukum pembangunan kehutanan di Indonesia dalam
menanggulangi kerusakan hutan di Indonesia?

2.

Bagaimana upaya penanganan pembalakan liar hutan (illegal logging)
yang melibatkan unsur masyarakat?

C. Tujuan
Tujuan penyusunan pengkajian ini adalah adalah :
1.

Mengetahui arah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
kehutanan Indonesia?

2.

Mengetahui pola kebijakan dan peran serta masyarakat dalam
penanganan pembalakan liar hutan (Illegal Logging)?

D. Kegunaan
Kegunaan Teoritis :
Pengkajian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis yaitu untuk
mendapatkan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum terkait dengan
kehutanan.
Kegunaan Praktis :
Kegunaan praktis di dalam pengkajian ini adalah untuk mendapatkan hasil
kajian yang relevan sebagai langkah awal penyempurnaan kebijakan
dibidang penanganan pemberantasan pembalakan liar hutan (Illegal
Logging).

E.

Organisasi Pengkajian
Pengkajian ini dilaksanakan oleh Tim, yang keanggotaannya terdiri dari :
Ketua

: Dr. Sadino, SH, MH

Sekretaris

: Purwanto, S.H.,M.H.

Anggota

: 1. Noor M Aziz, S.H.,M.H.,M.M.
2. Hj. Hesty Hastuti, S.H., MH
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3. Idayu Nurilmi, S.H.
4. Arfan Faiz Muhlizi, S.H.,M.H.
5. M. Rasyid Uno, S.H., MH
6. Ir. Hapsoro
Asisten

: 1. Benekditus Sahat Partogi, S.H.
2. Muchtaril Amir

F.

Jadwal Pengkajian
Tim pengkajian ini dilakukan dengan menggunakan anggaran Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI
Tahun 2011 selama 6 (enam) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :
1.

April – Mei

: Pembuatan Proposal

2.

Juni

: Pembahasan Proposal, dan pembagian tugas.

3.

Juli

: - Pembahasan Paper-paper Anggota;
- Pengintegrasian paper-paper anggota;
- Penyusunan draft laporan.

4.

September

: - Penyempurnaan Laporan;
- Penjilidan Laporan;
- Penyampaian Laporan.
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BAB II
FAKTA-FAKTA TENTANG KERUSAKAN HUTAN INDONESIA DAN UPAYA
PEMBANGUNAN KEHUTANAN INDONESIA
A. Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan
Sektor kehutanan pada dasarnya mempunyai manfaat sosial yang
sangat besar, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang
sangat tergantung pada keberadaan hutan. Ketergantungan tersebut dapat
dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat sosial langsung
ditunjukkan oleh banyaknya produk-produk hutan baik kayu maupun non
kayu (rotan, damar, gaharu, lebah madu dsb) yang menjadi gantungan
hidup sebagian besar masyarakat sekitar hutan. Sedangkan manfaat sosial
tidak langsung ditunjukkan oleh adanya keseimbangan lingkungan
keberadaan hutan yang berdampak sosial antara lain: terjaganya sumber
air, mencegah terjadinya bencana alam (banjir, longsor). Selain itu
keberadaan sektor kehutanan (dari hilir ke hulu) telah membuka
kesempatan/lapangan kerja bagi penduduk Indonesia5.
Paradigma pembangunan kehutanan semenjak bergulirnya era
reformasi telah bergeser fungsi dan manfaat hutan yang semula didominasi
aspek ekonomi bergeser menjadi aspek ekologi, sosial-budaya dan
ekonomi. Konsekuensi dari pergeseran paradigma tersebut tentunya diikuti
dan membawa dampak kebijakan nasional, regional maupun daerah.
Dalam setiap kebijakan, program, kegiatan pembangunan
kehutanan, kemiskinan selalu disebutkan dan dipertimbangkan. Banyak
rancangan kegiatan yang telah dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan
khususnya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan

5

Lihat : Diding Ridwanullah, Peran Sektor Kehutanan, diakses dari http//www
dingr.blogspot.com
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pendekatan payung besar ”social forestry”, atau yang lebih banyak dikenal
dengan Agroforestri.
Melalui upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pada
dasarnya sektor kehutanan mempunyai potensi dan peranan yang strategis
dalam andil untuk ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Banyak program/rancangan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan dalam penanggulangan
kemiskinan diantaranya adalah dengan kegiatan Sengonisasi yang
dilaksanakan pada lahan kritis yang berada pada areal hutan hak (milik
masyarakat) dan Gerakan Nasinal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).
Pemberdayaan

masyarakat

merupakan

sebuah

paradigma

pembangunan yang berkeadilan dimana arah pembangunan berpusat pada
rakyat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas ke
arah kemandirian. Dalam pemberdayaan masyarakat, sangat diperlukan
peran aktif masyarakat itu sendiri. Peran individu bukan sebagai obyek
melainkan sebagai pelaku (subyek) yang menetapkan tujuan yang ingin
mereka capai, mengendalikan sumberdaya dan mengarahkan proses yang
mempengaruhi kehidupan.
Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah
dengan melakukan penguatan kelembagaan yang merupakan sebuah
kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat sekitar hutan agar
mau dan mampu berperan serta dalam pengelolaan dan pelestarian hutan
untuk meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu pendekatan yang
digunakan yaitu pembentukan Kelompok Tani Hutan. Dengan pendekatan
kelompok tani hutan yang mandiri banyak manfaat yang akan dipetik oleh
masyarakat. Kelompok ini akan berfungsi sebagai kelas belajar, wahana
bekerjasama dan unit produksi. Tidak semua masyarakat petani
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mempunyai keinginan untuk membentuk kelompok, hal ini tergantung
pada tingkat kebutuhan para petani6
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar
hutan pemerintah telah mengharuskan para pengusaha HPH untuk
melaksanakan kegiatan HPH Bina Desa yang kemudian disempurnakan
menjadi program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)7.
Demikian pula pada hutan produksi di Jawa telah banyak
dilaksanakan kegiatan yang berorientasi pada upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat seperti PMDH, agroforestry, PHBM (Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat) dan bentuk-bentuk hutan kemasyarakatan
lainnya (Perhutanan Sosial). Namun upaya-upaya tersebut belum
menunjukkan hasil yang nyata dikarenakan hasil yang akan diharapkan
tidak dapat dinikmati secara langsung8.
Namun Demikian Pemerintah telah membuat program yang dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat didalam dan disekitar hutan,
diantaranya adalah “Budidaya Lebah Madu dan Gula Aren”, “Budidaya
Rotan”, serta melakukan “Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan”.
1. Budidaya Lebah Madu dan Gula Aren
Salah satu sumber daya alam yang relatif mudah didapatkan,
baik di dalam maupun di kebun-kebun yang dikelola oleh masyarakat
adalah hasil hutan non kayu diantaranya aren dan madu. Masyarakat
Desa Tabo-Tabo yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan
sebagian besar merupakan masyarakat petani aren. Pemanfaatan
potensi ekonomis pohon aren oleh masyarakat masih sebatas pada
pembuatan gula aren. Bagian-bagian lain belum tersentuh untuk
6

Sutaryono, Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan : Basis Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Berkelanjutan dalam http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
7
Loc.Cit.,,
8
Handoyo Cipto, Tesis tentang Implementasi UU No.41 Tahun 1999 Terhadap Pembinaan
Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Dan Menjaga Kelestarian Hutan, Tahun 2008, hal.
32.
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kegiatan ekonomi. Kalupun dimanfaatakan peruntukannya hanya
untuk lingkup rumah tangga saja.
Selain itu masyarakat setempat juga melakukan pemeliharaan
lebah. Pembudidayaan lebah lokal biasanya dilaksanakan secara
tradisional oleh masyarakat sekitar hutan. Kegiatan tersebut
merupakan

kegiatan sampingan masyarakat yang dilakukan sejak

lama. Cara yang dilakukan adalah menggunakan glodog yaitu batang
kelapa yang dibuat rongga ditengahnya sebagi tempat hidup lebah.9

2. Budidaya Rotan
Rotan merupakan salah satu sumber hayati Indonesia,
penghasil devisa negara yang cukup besar. Sebagai negara penghasil
rotan terbesar, Indonesia telah memberikan sumbangan sebesar 80%
kebutuhan rotan dunia. Dari jumlah tersebut 90% rotan dihasilkan dari
hutan alam yang terdapat di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan
sekitar 10% dihasilkan dari budidaya rotan. Nilai ekspor rotan
Indonesia pada tahun 1992 mencapai US$ 208,183 juta.
Menurut hasil inventarisasi yang dilakukan Direktorat Bina
Produksi Kehutanan, dari 143 juta hektar luas hutan di Indonesia
diperkirakan hutan yang ditumbuhi rotan seluas kurang lebih 13,20
juta hektar, yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan
pulau-pulau lain yang memiliki hutan alam.
Rotan yang berasal dari hutan alam cenderung semakin
berkurang produksinya sejalan dengan berkurangnya hutan alam. Oleh
karena itu, pengembangan budidaya rotan merupakan alternatirf yang
sangat baik untuk dilaksanakan baik secara intesnsif (didalam kawasan
hutan) maupun ekstensif (didalam lahan masyarakat).

9

Ibid.,
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Rotan merupakan produk hasil hutan bukan kayu yang
berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar
hutan. Peran Indonesia sebagai produsen utama rotan, kini bukan lagi
sebagai pemasok bahan baku bagi industri mebel rotan di luar negeri,
tetapi sudah beralih menjadi pemasok mebel rotan dan barang
kerajinan.
Pembentukan kelompok tani hutan diperlukan sebagai upaya
peningkatan pemberdayaan masyarakat yang lebih solid diharapkan
dapat meningkatan posisi tawar yang lebih tinggi. Disamping itu untuk
meningkatkan gairah petani rotan perlu diwujudkan prinsip kemitraan
antara Industri-industri pengolahan rotan dengan para petani,
sehingga dihasilkan produk-produk dalam bentuk setengah jadi yang
dapat meningkatkan pendapatan petani rotan.
Pemerintah telah membuat kebijaksanaan untuk memudahkan
proses pengangkutan rotan ini melalui PP.55/Menhut-II/2006, dimana
didalamnya diatur mengenai dokumen pengangkut hasil hutan bukan
kayu yaitu hanya menggunakan faktur angkutan hasil hutan bukan
kayu (FA-HHBK). Hal ini ditujukan untuk memangkas panjangnya
birokrasi dalam pengurusan dokumen angkutan yang pada akhirnya
mempermudah para petani rotan untuk memasarkan bahan baku
tersebut.
3. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan
gerakan yang bertujuan untuk merehabilitasi kawasan hutan yang
terdegradasi

dan

mengajak

masyarakat

untuk

menghijaukan

lingkungannya dengan melakukan penananam tanaman tahunan
seperti Karet pada lahan yang dimilikinya. Diharapkan hal ini dapat
memberikan manfaat langsung kepada masyarkat.
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Realisasinya

dilapangan

sangat

membantu

masyarakat

disamping memberikan secara cuma-cuma bibit Karet yang notabene
sangat disukai masyarakat yang nantinya sangat bermanfaat untuk
meningkatkan penghasilan, juga dapat membuka lapangan pekerjaan
bagi masyarkat didalam ataupun disekitar hutan, dimana mereka
dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaannya melalui kelompok
tani yang sudah dibentuk sebelumnya.
Selain itu, kegiatan Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan bukan
merupakan monopoli dari pemerintah. Masyarakat secara individu
maupun kelompok juga ambil bagian dalam hal ini. Hal inilah yang
menjadi tujuan utama dari kegiatan GN – RHL, menumbuh
kembangkan minat

masyarakat

untuk menanam pohon

dan

menyadarkan masyarakat akan pentingnya fungsi hutan bagi
kehidupan.
Dalam GNRHL digunakan sistem RHL yang merupakan sistem
terbuka,

dimana

didalamnya

melibatkan

para

pihak

yang

berkepentingan dengan penggunaan hutan dan lahan. Dengan
demikian pada prinsipnya RHL, diselenggarakan atas inisiatif bersama
para pihak. Ini berbeda dengan penyelenggaraan RHL, selalu melalui
inisiatif pemerintah dan menjadi beban tanggungan pemerintah.
Dengan kata lain, ke depannya RHL dilaksanakan oleh masyarakat
dengan kekuatan utama dari masyarakat sendiri. Prinsip-prinsip
penyelenggaraan RHL secara lebih deskriptif disajikan pada Pola
Umum RHL10. (Dephut, 2004)
Melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada dasarnya
membangun perwilayahan yang akan terkait dengan wilayah DAS,
Propinsi, Kabupaten/ Kota, dan wilayah kerjanya. Pada wilayah-wilayah

10

Lihat : Bambang E. Budhiyono, Mengapa GN-RHL Harus Berhasil?, diakses dari hattp//www
sim-rlps.dephut.go.id
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tersebut terkait erat dengan aspek sosial, ekonomi, lingkungan yang
harus didukung oleh investasi, kelembagaan, dan pelaksanaannya
harus dilakukan secara terpadu.
Kenyataan di lapangan yang menggembirakan adalah tidak
terdapatnya masalah klasik yang sering ditemukan dalam kegiatan
reboisasi yaitu tumpang tindih lahan karena lahan sudah dikuasai oleh
pihak ketiga. Sehingga diperkirakan kegiatan ini akan berjalan dengan
lancar.
GN-RHL harus dijadikan sebagai suatu investasi pembangunan
yang harus bergulir sehingga sangat diperlukan upaya-upaya
pengamanan dan harus menimbulkan manfaat baik langsung maupun
tidak langsung kepada masyarakat, swasta

dan

pemerintah.

Pengembalian investasi pembangunan RHL sangat ditentukan oleh nilai
manfaat yang dirasakan oleh semua pihak secara berkelanjutan.
Selain ketiga program tersebut masih banyak peran sektor
kehutanan yang berpeluang dapat membantu upaya penanggulangan
kemiskinan, sehingga sangat diperlukan kajian lebih mendalam untuk
memanfaatkan dan menggali peluang dan potensi secara optimal.

B. Kerusakan Hutan di Indonesia
1. Hutan Sebagai Penyangga Kehidupan Masyarakat
Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia.
Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah
beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau
kecil maupun di benua besar.
Dalam pengertian awan kita sering mengartikan hutan sebagai
sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan besar
dan berbagai tumbuhan lainnya. Jarang sekali kita dapati masyarakat
memiliki pemahaman yang cukup komperehensif berkaitan dengan
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pengertian hutan, padahal pemahaman tentang definisi hutan
tentunya

akan

berimplikasi

pada

bagaimana

masyarakat

memperlakukan hutan, karena didalam pengertian yang komprehensif
tersebut akan terkandung pula fungsi dari hutan itu baik fungsi
ekologis maupun fungsi sosialnya. Tak jarang pengertian hutan yang
dimiliki oleh masyarakat sangatlah reduktif bahkan terdengar mistis.
Orang awam mungkin melihat hutan lebih sebagai sekumpulan
pohon kehijauan dengan beraneka jenis satwa dan tumbuhan liar.
Untuk sebagian, hutan berkesan gelap, tak beraturan, dan jauh dari
pusat peradaban. Sebagian lain bahkan akan menganggapnya
menakutkan.
Namun jika kita mengikuti pengertian hutan yang berdasar pada
kaidah ilmu kehutanan, hutan memiliki arti sebagai berikut :
a. Menurut Society of American Forester, “A plant association
predominantly of tress or other woody vegetation, occupying an
extensive area of land.”
b. Menurut W. Kardi, Hutan merupakan lapangan yang di tumbuhi
pepohonan, secara keseluruhan sebagai persekutuan hidup alam
hayati berserta alam lingkungannya atau ekosistem11.
c. Menurut, Hasanu Simon, Hutan adalah suatu asosiasi masyarakat
tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didonimasi oleh pohon dan
vegetasi berkayu yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat
membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi yang spesifik12.
d. Menurut, L. Darjadi dan R. Hardjono, Hutan merupakan suatu
kelompok pepohonan yang cukup luas dan cukup rapat, sehingga
dapat menciptakan iklim mikro (micro climate) sendiri13.

11

W. Kardi. dkk., Manual Kehutanan, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta,
Tahun 1992, hal. 6.
12
Simon Hasanu, Hutan Jati dan Kemakmura, Aditya Media, Yogyakarta, Tahun 1993, hal. 13-14
13
L. Darjadi, dan R. Hardjono, Sensi-Sendi Silvikultur, Direktorat Jenderal Kehutanan,

15

e. Menurut, A. Arief, Hutan adalah sutau masyarakat tumbuhtumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan
tanah yang terletak pada suatu kawasan serta membentuk suatu
kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang
dinamis14.

Jadi dapat disimpukan dari pengertian-pengertian tersebut
bahwa definisi hutan adalah suatu Luasan lahan tertentu yang
didalamnya terdapat asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan (yang
didominasi oleh pohon dan vegetasi berkayu) dan binatang, yang
merupakan suatu kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan
(ekosistem) sehingga dapat membentuk iklim mikro (micro climate)
dan kondisi ekologi yang spesifik.
Bila kita uraikan unsur-unsur yang terdapat pengertian hutan
tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
-

Luasan lahan tertentu

-

Asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan (yang didominasi
oleh pohon dan vegetasi berkayu)

-

Binatang

-

Suatu kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan
(ekosistem)

-

Iklim mikro (micro climate)

-

Kondisi ekologi yang spesifik.
Dari unsur-unsur tersebut perlu dibahas satu persatu agar

mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengertian
hutan sebagaimana yang telah diajukan oleh para ahli kehutanan.

Departemen Pertanian, Jakarta, Tahun 1976. hal 8.
A. Arief, Hutan : Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan, Jakarta, Yayasan Obor
Indonesia, Tahun 1994, hal. 9.
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a.

Luasan lahan tertentu
Luasan tertentu adalah sebuah hamparan permukaan tanah yang
memiliki luasan wilayah dengan jumlah tertentu, atau secara
ekologis disebut juga dengan biosfer, dimana pengertian yang
lengkap tentang istilah biosfer ini di utarakan oleh Teilhard de
Chardin, dimana biosfer diartikan sebagai sebuah hamparan
permukaan bumi dimana terdapat lapisan tanah, air dan udara
yang menyelimuti planet kita, yang memungkinkan keberadaan
kehidupan didalamnya15.
Istilah biosfer ini juga disejajarkan dengan istilah habitat mahluk
hidup atau tempat dimana suatu kumpulan mahluk hidup dapat
hidup di tempat ini. Keberadaan hutan selalu berkaitan tentang
luasan wilayah tertentu yang didalamnya terdapat unsur-unsur
yang dapat menunjang keberadaan kehidupan, atau dalam bahasa
sederhananya luasan wilayan ini adalah wilayah dimana
kehidupan

mampu

ditunjang,

sehingga

memungkinkan

keberadaan ekosistem hutan.
b.

Suatu kesatuan ekologis yang tidak dapat dipisahkan (ekosistem)
Istilah Ekosistem pertama kali diusulkan oleh seorang ahli ekologis
berkebangsaan Inggris bernama AG Tansley pada tahun 1935,
dimana ekosistem memiliki pengertian yang sama dengan
Biokoenosis sebagaimana yang telah diajukan oleh Karl Mobius di
tahun 1877, ataupun pengertian Mikrokosmos yang diajukan oleh
Forbes di tahun 1887.
Odum memberikan definisi ekosistem sebagai unit fungsional
dasar dalam ekologi yang didalamnya tercakup organisme dan
lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dean diantara
keduanya saling mempengaruhi. Ekosistem dikatakan sebagai

15

Arnold Toynbee, Sejarah Umat Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2004, hal. 9.
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suatu unit fungsional dasar ekologi karena merupakan satuan
terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki relung
ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara
lengkap, sehingga di dalam unit ini siklus materi dan arus energi
terjadi sesuai dengan kondisi ekosistemnya16.
Pengertian lain tentang istilah ekosistem juga diberikan oleh
Soemarwoto, dimana ekosistem diartikan sebagai suatu sistem
ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara mahluk
hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisasi ini dikatakan
sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen
dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga
masing-masing

komponen

terjadi

hubungan

timbal

balik.

Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan
jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran energi
dan siklus materi17.
Dalam konteks pengertian hutan, ekosistem ini memiliki arti
sebagai sebuah kesatuan organis antara unsur-unsur abiotik dan
biotik yang mampu menyelengarakan proses kehidupan yang khas
yang menyangkut hutan, baik itu dari segi tetumbuhan dan
binatangnya, juga berkaitan dengan prosesi kehidupan yang
bekerja didalamnya.

c.

Asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan (yang didominasi oleh
pohon dan vegetasi berkayu) dan Binatang
Tumbuh tumbuhan adalah mahluk hidup dalam kerajaan Plantae,
dimana tumbuh-tumbuhan adalah mahluk hidup yang secara

16

E. Odum HLM, Dasar-dasar Ekologi, Terjemahan oleh Tjahjono Samingan dari buku
Fundamental Of Ecology, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1993, hal. 23.
17
O. Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Penerbitan Djambatan,
Jakarta, Tahun 1983, hal. 17.
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biologis mampu memproduksi (menyediakan atau mensintesis)
makanan untuk dirinya sendiri dari bahan-bahan anorganik
dengan bantuan Klorofil dan energi utama berupa radiasi
matahari, komponan ini secara biologis sering disebut juga dengan
Komponen Autrofik18.
Tumbuh-tumbuhan yang termasuk dalam unsur-unsur penyusun
hutan adalah tumbuh-tumbuhan yang populasinya didominasi
oleh tetumbuhan berkayu (berkambium) dimana tetumbuhan ini
mampu hidup dan membesar dengan umur yang cukup panjang,
bahkan diantaranya mampu hidup selama ratusan bahkan ribuan
tahun.
Binatang-binatang yang hidup dalam ekosistem hutan adalah
binatang yang secara ekologis hidupnya bergantung pada
tetumbuhan yang hidup di hutan tersebut, sehingga binatang yang
hidup di suatu ekosistem hutan satu dengan hutan yang lain akan
berlainan tergantung dengan keberadaan komponen Autrofik
(tetumbuhan) yang ada dalam hutan tersebut.
Sebagaimana dibahas diawal bahwa fungsi tetumbuhan atau
pepohonan berkayu yang ada di hutan adalah sebagai komponen
autrofik yang menyediakan makanan bagi binatang yang hidup
didalamnya, karena secara ekologis, struktur biologis binatang
tidak mampu menciptakan makanan sendiri sebagaimana yang
mampu dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan (komponen autrofik),
sehingga binatang ini harus mengkonsumsi bahan-bahan makanan
yang disediakan oleh ekosistemnya itu, bangsa binatang dalam
kesatuan ekosistem sering disebut juga dengan Komponen
Heterotrofik.

18

Indriyanto. Ekologi Hutan, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 2006, hal. 21.
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d. Iklim Mikro (Micro Climate)
Iklim merupakan suatu keadaan alam yang unsur-unsurnya
adalah tingkat radiasi matahari, temperatur, kelembaban, angin
dan curah hujan. Keberadaan hutan secara ekologis akan selalu
berhubungan timbal balik dengan proses iklim di suatu wilayah,
sehingga keberadaan hutan akan selalu menjadi penopang
keberlangsungan iklim yang khas bagi suatu daerah.

Keadaan geografis suatu wilayah akan menciptakan suatu
iklim makro (umum) bagi wilayah tersebut, iklim makro ini akan
menentukan keberlangsungan ekosistem yang ada didalamnya,
sedangkan iklim mikro dapat lahir sesuai dengan fluktuasi
ekosistem tersebut.
Perubahan

vegetasi

(komponen

autrofik)

akan

mempengaruhi perubahan pula pada komponen heterotrofik, dan
perubahan

kedua

komponen

ini

akan

mempengaruhi

keberlangsungan iklim mikro bagi tempat tersebut, karena
keberlangsungan sirkulasi energi pembetuk iklim mikro tersebut,
sehingga sebuah perubahan kecil dalam sebuah komponen saja
akan dapat mengubah iklim mikro secara keseluruhan.

e.

Kondisi ekologi yang spesifik.
Keberadaan ekosistem dalam suatu wilayah secara otomatis
akan membentuk suatu ciri khas tertentu pada komponen autrofik
dan heterotrofik di wilayah tersebut bahkan keberadaan iklim mikro
yang diciptakan oleh ekosistem tersebut. Sehingga keberadaan
hutan akan menghasilkan suatu corak ekologi yang spesifik atau
khas.
Keanekaragaman Tetumbuhan dan hewan yang hidup di
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suatu ekosistem akan berbeda antara hutan satu dengan hutan
yang lain dan implikasi ekologi dari perbedaan ini adalah sebuah
keniscayaan yang tidak dapat didihindari pula. Kondisi ekologi ini
akan memberikan ciri khas dari suatu wilayah, mulai dari iklim,
cuaca, kelembaban, keanekaragaman ekosistem hutan dan
berbagai hal lain yang memberikan nuansa yang jelas berbeda dari
hutan yang satu dengan hutan yang lainya.

Dari penjelasan tentang unsur-unsur hutan sebagaimana telah
disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hutan adalah sebuah
luasan wilayah kesatuan ekosistem (komponen autrofik dan heterotrofik)
yang populasi ekosistemnya didominasi oleh tumbuh-tumbuhan kayu
(berkambium), dimana ekosistem ini secara ekologis terdiri komponen
yang saling berkaitan dan saling menentukan satu dengan yang lainnya
sehingga menjaga bahkan membentuk suatu ciri khas iklim dari wilayah
tersebut.
Dari pengertian hutan sebagaimana yang telah diuraikan sesuai
dengan segi ilmu kehutanan diatas, maka perlu juga untuk melihat
pandangan hukum postif yang mengatur tentang hutan ini.
Pengertian hutan secara yuridis normatif yang diberikan oleh Pasal
1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
adalah sebagai berikut:
“Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan
dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang
lain tidak dapat dipisahkan”19.
Dari definisi hutan secara yuridis normatif yang disebutkan diatas
19

Lihat : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 2
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maka dapat diuraikan unsur-unsurnya yaitu :
a. Suatu kesatuan ekosistem
b. Berupa hamparan lahan
c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Ketiga ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan,
merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling
ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan
sebagai subekosistem global menempatikan posisi penting sebagai
paru-paru dunia.
Dari pengertian yang diberikan oleh hukum positif ternyata
terdapat beberapa kesesuaian pengertian dengan ilmu kehutanan
sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Dimana menempatkan
hutan sebagai sebuah kesatuan ekologis yang merupakan suatu
kesatuan atau ekosistem tertentu yang saling mempengaruhi satu
dengan yang lain, dimana posisisi komponen tersebut tidak dapat
dipisahkan.
Dalam ketentuan tersebut

terdapat

juga

definisi yang

menerangkan apa yang disebut sebagai kawasan hutan. Pasal 1 angka 3
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan pengertian
Kawasan hutan sebagai “wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap”20.
Lebih lanjut pengertian tentang kawasan hutan ini dijabarkan
dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang
Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan
Hutan. Dari pengertian yang diberikan tentang kawasan hutan tersebut,
20

Ibid., Pasal 1 angka 3 UU
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terdapat unsur-unsur meliputi :
a. suatu wilayah tertentu,
b. terdapat hutan atau tidak tidak terdapat hutan,
c. ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan,
d. didasarkan pada kepentingan umum.

Dari unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan
hutan, dapat disimpulkan bahwa eksistensi hutan terletak pada
kebijakan pemerintah yaitu dalam hal penetapan atas kawasan hutan
yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sepintas ketentuan ini tampaknya
mereduksi pengertian hutan sebagaimana yang diberikan oleh ilmu
kehutanan sekaligus Pasal 1 angka 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. Karena nampak eksistensi hutan secara ekologis akhirnya
bergantikan hutan secara politis dimana eksistensi hutan akan selalu
bergantung pada Penetapan Pemerintah tanpa memeperdulikan nilai
ekologis yang ada di suatu ekosistem hutan.
Akan tetapi secara yuridis ketentuan tersebut tidak untuk
mengenyampingkan fungsi ekologis dari hutan secara hakiki tapi lebih
pada pemberian jaminan kepastian hukum atas keberlangsungan
eksitensi hutan demi menjaga keberlangsungan pemanfaatan hutan baik
secara ekologis yaitu menjaga eksistensi iklim dan proses sirkulasi energi
secara ekologis, maupun pemanfaatan secara sosial yang berkaitan
dengan kepentingan umum.
Kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud oleh hukum positif
tersebut diberikan batasan luas kawasan hutan yang harus ada dalam
suatu daratan yaitu sebesar 30 % wilayah dataran21.

21

Luasan ini diharapkan mampu menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari
hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor
perimbangan biofisik, hidrologi dan ekosistem.
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Berdasarkan kriteria pertimbangan pentingnya kawasan hutan,
maka sesuai dengan peruntukannya, maka menteri kehutanan
menetapkan kawasan hutan menjadi :
a.

wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan
tetap

b. wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan
dipertahankan sebagai hutan tetap.
Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan
kriteria dan pertimbangan tertentu, sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah adalah22:
- Kawasan Hutan Konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (cagar
alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman
Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), dan Taman
Buru.
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Berdasarkan pengertian yuridis normatif atas pengertian hutan
yang diberikan berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut maka
dapat terlihat politik hukum pemerintah dalam menentukan kebijakan
kehutanan yang dibagi menjadi 2 kebijakan pokok yaitu :
1.

Mempertahankan luasan hutan sebagai penyangga ekologi nasional
dan dunia.

2.

Memperlakukan hutan sebagai ladang ekonomi yang dapat
memberikan pemasukan pada devisa negara sekaligus mampu
mendayagunakan

sumberdaya

hutan

sebagai

sarana

22

Lihat : Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 5
ayat (2)
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mensejahterakan rakyat, dimana fungsi ekonomi ini juga terdiri dari 3
bentuk yaitu :
a. Bentuk pengusahaan oleh negara melalui perantara perusahaanperusahaan milik negara yang mengusahakan hutan untuk
kepentingan ekonomi sebagaimana Perum perhutani.
b. Bentuk pengusahaan oleh swasta baik oleh perorangan maupun
oleh badan hukum swasta yang diharapkan mampu memberikan
kontribusi pada negara melalui penerimaan pajak.
c. Bentuk pengusahaan yang dilakukan dengan mengikutsertakan
masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan hutan, dimana
masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan yang diusahakan
baik oleh badan usaha milik negara maupun oleh swasta.

Banyak

ilmuwan

Kehutanan

mencoba

mengklasifikasikan

berbagai tipe ekosistem hutan berdasarkan formasi klimatis maupun
berdasarkan formasi edafis. Pembagian hutan oleh para ahli ilmu
kehutanan berdasarkan formasi klimatis, antara lain adalah, Schimper,
menurutnya ekosistem hutan yang termasuk ke dalam formasi klimatis,
yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, hutan duri, hutan
hujan subtropis, hutan hujan temperate, hutan konifer, dan hutan
pegunungan. Menurut Davy, ekosistem hutan yang termasuk ke dalam
formasi klimatis, yaitu hutan hujan tropis, hutan semi hujan, hutan
musim, hutan pegunungan atau hutan temperate, hutan konifer, hutan
bambu atau hutan graminease berkayu, dan hutan Alpine.

Dari klasifikasi hutan berdasarkan formasi klimatis yang diberikan
para ahli tersebut, Direktorat Jenderal Kehutanan, menggolongkan
ekosistem hutan sebagai berikut :
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1. Hutan Hujan Tropis (Tropical Rain Forests)
Hutan hujan tropis merupakan hutan yang vegetasinya
tergolong vegetasi hutan yang tertua, hutan ini tumbuh di dekat garis
equator, dimana iklim sepanjang tahun hangat dan basah. Sebagian
besar hutan ini tumbuh di lembah sungai Amazon, lembah sungai
Kongo, dan di wilayah Asia Tenggara. Dari ke enam kelompok jenis
hutan, hutan hujan tropis paling banyak memiliki keragaman pohon,
sekitar 100 species bisa tumbuh pada wilayah seluas 2,6 Km2.
Sebagian besar pohon berdaun lebar dan selalu hijau sepanjang
tahun, terdapat juga pohon palm dan paku-pakuan. Kebanyakan
hutan pohonnya membentuk tiga lapisan selubung (canopy). Canopy
paling atas dapat mencapai ketinggian 46 meter, tumbuhan yang
melebihi canopy di sebut emergent. Tumbuhan understory
membentuk lapisan selubung ke dua. Lapisan semak belukar dan
tumbuhan herbal sangat tipis karena sinar matahari terhalang oleh
lapisan canopy. Seringkali beberapa tanaman merambat dan
menumpang lainnya menempel di cabang-cabang pohon lapisan
canopy, sehingga dapat menyerap sinar matahari secara penuh.
Sebagian besar binatang hutan hujan tropis juga hidup pada lapisan
canopy, dimana mereka dapat menemukan makanan yang sangat
berlimpah. Binatang yang termasuk diantaranya adalah makhluk
terbang dan memanjat seperti kelelawar, berbagai jenis burung,
serangga, kadal, tikus, monyet, tupai, kungkang, ular, maupun
berbagai hewan yang hidup secara khas di berbagai ekosistem hutan
hujan tropis di berbagai tempat seperti Kus-kus, Anoa, Kanguru
Pohon, dan sebagainya. Adapun hutan tropis ini juga masih dibagi lagi
kedalam beberapa jenis berdasarkan zona ketinggian tempat, yaitu :
a.

Zona Hutan Hujan Bawah
Zona ini dinamakan Hutan Hujan bawah karena hutan ini
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berada ketinggian tempat 0 -1000 mdpl. Penyebaran ekosistem
Hutan Hujan Bawah ini meliputi pulau Sumatra, Kalimantan,
Nusa Tenggara, Irian, Sulawesi dan beberapa pulau di Maluku.
Hutan hujan bawah ini sering disebut juga sebagai hutan
Dipterocarps, karena di hutan ini tumbuh-tumbuhan yang
banyak di jumpai adalah tumbuhan famili Dipterocarpaceae
seperti Pohon Meranti dan Pohon Bangkirai, selain itupun
dijumpai pohon-pohon anggota genus Agathis (Pohon Damar),
Koompasia (Pohon Kempas) dan Dyera (Pohon Jeluntung).
Khusus ekosistem Hutan Hujan Bawah yang berada di
Jawa dan Nusa Tenggara terdapat spesies pohon anggota genus
Altingia, Bischofia (Pohon Kerinjing), Castanopsis (Pohon
Bangan), Ficus (Pohon Ara dan Beringin), Gossampinus (Pohon
Randu), serta species-species pohon yang yang berasal dari
famili Leguminosae (berbagai jenis tumbuhan semak seperti
Daun Buaya).
b.

Zona Hutan Hujan Tengah
Zona ini dinamakan Hutan Hujan Tengah karena hutan ini
berada ketinggian tempat 1.000 – 3.300 mdpl. Penyebaran hutan
tipe ini ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi dan sebagai
Indonesia Timur, Aceh dan Sumatra Utara. Secara umum,
ekosistem hutan ini didominasi oleh tumbuhan genus Quersus
(Pohon Pasang), Castanopsis (Pohon Bangan), Nothofagus dan
spesies pohon anggota famili Magnoliaceae (Pohon Cempaka).
Khusus di Pulau Jawa terdapat bebeerapa pohon yang khas yaitu
pohon Albizzia Montana (Pohon Albasia dan Sengon), dan
Anaphalis Javanica di Jawa Tengah, sedangkan pohon Cassuarina
Spp (Pohon Cemara) di Jawa Timur.
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Zona Hutan Hujan Atas zona ini dinamakan Hutan Hujan
Atas karena hutan ini berada ketinggian tempat 3.300 – 4.100
mdpl. Hutan tipe ini berupa kelompok-kelompok hutan yang
dipisahkan oleh padang rumput dan belukar.
Secara garis besar di Indonesia terdiri dari 2 tipe yang
masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda, tipe itu
tergolong menjadi Hutan Hujan Tropis Atas Bagian Barat
Indonesia dan Hutan Hujan Tropis Atas Bagian Timur Indonesia.
Di Bagian Timur seperti di Papua banyak sekali spesies
pohon Conifer (Pohon Berdaun Jarum) genus Dacrydium (Pohon
Melur), Libecedrus, Phyllocladus, dan Podocarpus (Pohon Melur /
Jamuju), juga dari spesies Eugenia Spp (Pohon Jambu-Jambuan)
dan Calophyllum (Pohon Bintangur). Sedangkan di bagian barat
Indonesia Hutan Hujan Tropis Atas jarang ada karena ketinggian
tempat di wilayah Barat Indonesia sedikit sekali yang berada di
atas ketinggian 3.300 mdpl, adapaun tumbuhan yang menghiasi
Hutan Hujan Tropis Atas Bagian Barat Indonesia adalah
Leptospermum (Pohon Ambon), Tristania (Pohon Pelawan) dan
Phyllocladus.

2. Hutan Musim
Ekosistem hutan musim merupakan ekosistem hutan
campuran yang berada di daerah beriklim muson (monsoon), yaitu
daerah dengan perbedaan musing kering dan basah yang jelas.
Tipe ekosistem hutan musim terdapat pada dearah-derah yang
memiliki tipe iklim C dan D. Dengan rata-rata curah hujan 1.0002.000 mm pertahun dengan suhu bulanan sebesar 21º - 32º C.
Penyebaran lokasi ekosistem hutan musim meliputi wilayah
negara-negara yang beriklim musim (monsoon), misalnya India,
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Myanmar, Indonesia, Afrika Timur dan Australia Utara.
Di Indonesia, tipe ekosistem hutan musim berada di Jawa
(terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur), di Kepulauan Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua.
Vegetasi yang berada di ekosistem ini didominasi oleh
spesies-spesies pohon yang menggugurkan daun di musim kering,
sehingga tipe ekosistem hutan musim disebut juga hutan gugur
daun atau deciduous forest. Pada ekosistem hutan ini umumnya
hanya memiliki satu lapisan tajuk atau satu staratum dengan tajuktajuk pohon yang tidak saling tumpang tindih, sehingga masih
banyak sinar matahari yang bisa masuk hutan sampai dengan ke
latai hutan, apalagi pada saat sedang musim gugur daun. Hal ini
memungkinkan tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis semak
dan herba yang menutup lantai hutan secara rapat, sehingga
menyulitkan orang untuk masuk ke dalam hutan.
Pada musim kering, mayoritas pepohonan di hutan musim
menggugurkan sebagian besar daunnya, tetapi lamanya daun
gugur bergantung kepada persediaan air dalam tanah, hal
demikian itu dapat berbea-beda antartempat dalam hutan yang
sama. Sebagai contoh untuk tempat-tempat yang ada di pinggir
sungai yang selalu ada cukup air, menyebabkan daun-daun pohon
gugur secara bergantian, bahkan disini tidak semua spesies pohon
menggugurkan semua daunnya. Pada musim kering, banyak
dijumpai pohon yang mulai berbunga. Transpirasi melalui bunga
sangat kecil, sehingga tidak menggangggu keseimbangan air dalam
tubuh tumbuhan. Kemudian setelah masuk musim hujan,
pepohonan mampu memproduksi daun baru, buah dan biji
sepanjang air tanah cepat tersedia bagi tumbuhan. Bunga yang
dihasilkan oleh pepohonan di hutan musim sering berukuran besar
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dan memiliki warna yang terang dan berbeda jika dibandingkan
dengan bunga yang dihasilkan oleh pepohonan di hutan hujan
tropis (pohon yang selalu hijau = Evergreeen). Bunga Pohon di
hutan musim umumnya keliatan pada bagian luar tajuk, sehingga
sangat mudah dilihat oleh binatang atau serangga-serangga
penyerbuk.
Spesies pepohonan yang ada pada ekosistem hutan musim
antara lain : Tectona Grandis (Pohon Jati), Dalbergia Litifolia
(Pohon Sonokeling), Acacia Leucophloea (Pohon Akasia dan Pohon
Pilang), Schleicera Oleosa (Pohon Kesambi), Eucalyptus Alba
(Pohon Kayuputih), Santalum Album (Pohon Cendana), Albizzia
Chinensis (Pohon Sengon), dan Timonius Cerysus (Tumbuhan
Semak Lolade).
Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, hutan
musim dibedakan menjadi dua zona atau wilayah sebagai berikut :
a.

Zona 1 dinamakan hutan musim bawah karena tempatnya
terletak di dearah dengan ketinggian tempat 0 - 1.000 mdpl.
Untuk zona 1 di Pulau Jawa rata-rata vegetasi yang tumbuh
adalah Tectona Grandis (Pohon Jati), Acacia Leucophloea
(Pohon Akasia dan Pohon Pilang), Actinophora Fragnans,
Albizzia Chinensis (Pohon Sengon), Azadirachta Indica (Pohon
Mimba), dan Caesalpinia digyna (Tumbuhan Perdu Secang).

b. Zona 2 dinamakan hutan musim tengah dan atas karena
letaknya di daerah dengan ketinggian tempat 1.000 - 4.100
mdpl. Zona 2 di Pulau Jawa terdapat di Jawa Tengah dan di
Jawa Timur dengan vegetasi yang khas yaitu pohon Casuarina
Junghuhniana (Pohon Cemara Gunung).
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3. Hutan Gambut.
Hutan gambut adalah hutan yang tumbuh diatas kawasan
yang digenangi air dalam keadaan asam dengan pH 3,5 – 4,0.
ekosistem hutan gambut merupakan suatu tipe ekosistem hutan
yang cukup unik karena tumbuh diatas tumpukan bahan organik
yang melimpah. Daerah gambut pada umumnya mengalami
genangan air tawar secara periodik dan lahannya memiliki topografi
bergelombang kecil yang menciptakan bagian-bagian cekungan
genangan air tawar, sehingga genangan air tawar itu menyebabkan
keadaan tanah dimana hutan tersebut berada memiliki tingkat
keasaman yang tinggi.
Tipe ekosistem hutan gambut terdapat di dearah yang
mempunyai iklim A dab B, pada tanah organosol yang memiliki
lapisan gambut setebel lebih dari 50 cm, hutan gambut ini umumnya
terletak di hutan hujan dan hutan rawa yang memiliki topografi dari
cekungan-cekungan dan vegetasinya merupakan spesies-spesies
tumbuhan yang selalu hijau, seperti Alstonia Spp (Pohon Pulai),
Dyera Spp (Pohon Jelutung), Durio Carinantus (Pohon Durian
Burung), Palaqium Spp (Pohon Nyatoh), Tristania Spp (Pohon
Pelawan), Eugenia Spp

(Pohon Jambu-Jambuan),

Cratoxylon

Arborescens (Pohon Gerunggang), Tetramerista Glabra (Pohon
Punak), Dactylocladus Stenostachys (Pohon Mentibu), Diospyros Spp
(Pohon Eboni), dan Myristica Spp (Pohon Mendarahan).
Pembagian hutan oleh para ahli ilmu kehutanan berdasarkan
Formasi edafis adalah formasi hutan yang dalam pembentukannya
sangat dipengaruhi oleh keadaan tanah, misalnya sifat-sifat fisika,
sifat kimia dan sifat biologi tanah, serta kelembaban tanah, dan tipe
hutan dalam formasi ini sangat sedikit terpengaruh oleh pengaruh
iklim. Adapun Ekosistem yang hutan yang termasuk ke dalam formasi
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edafis yaitu23 :
a. Hutan Rawa
Hutan

rawa

adalah

ekosistem

hutan

yang

tidak

terpengaruh oleh iklim, terdapat pada daerah dengan kondisi
yang selalu tergenang air tawar, pada daerah yang terletak
dibelakang hutan payau (Mangrove) dengan jenis tanah Aluvial
dan kondisi Aerasi yang buruk. Tipe hutan ini dapat diketemukan
hampir diseluruh wilayah Indonesia, misalnya Sumatra Bagian
Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Bagian
Selatan.
Vegetasi yang menyusun formasi hutan ini ini adalah
pohon-pohon yang tingginya mencapai hingga 40 meter dan
mempunyai lapisan tajuk (beberapa stratum), maka bentuknya
hampir menyerupai ekosistem hutan hujan tropis. Pada
umumnya spesies tumbuhan yang ada di dalam ekosistem hutan
rawa cenderung berkelompok membentuk komunitas tumbuhan
yang miskin spesies. Dengan kata lain, penyebaran spesies
tumbuhan yang ada di ekosistem hutan rawa itu tidak merata.
Bahkan ada beberapa daerah berawa yang hanya ditumbuhi
rumput, ada pula yang hanya didominasi oleh pandan dan palem.
Meskipun demikaian ada juga yang menyerupai hutan hujan
tropis dataran rendah dengan pohon-pohon berakar tunjang,
berbagai spesies palem, dan terdapat spesies-spesies tumbuhan
epifit, tetapi kekayaan jenis dan kepadatannya tentu lebih rendah
bila dibandingkan dengan ekosistem hutan hujan tropis.
Spesies-spesies pohon yang banyak terdapat dalam
ekosistem hutan hutan rawa antara lain Palaqium Leiocarpum
23

A. Arief, “Hutan : Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan”, Penerbit Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, Tahun 1994, hal. 34.
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(Pohon

Nyatoh),

Shorea

Uliginosa

(Pohon

Meranti),

Campnosperma Macrophylla (Pohon Nertang), Garcinia Spp
(Pohon

Manggis),

Eugenia

Spp

(Pohon

Jambu-Jambuan),

Canarium Spp (Pohon Kenari), Koompassia Spp (Pohon Kempas),
Calophyllum Spp (Pohon Nyamplung), dan Xylopia Spp (Pohon
Bamban).

b. Hutan Payau
Ekosistem hutan payau termasuk tipe ekosistem hutan
yang tidak terpengaruh oleh iklim, tetapi faktor lingkungan yang
sangat dominan dalam pembentukan ekosistem ini adalah faktor
edafis. Salah satu faktor lingkungan lainnya yang sangat
menetukan perkembangan hutan payau adalah salinitas atau
kadar garam. Vegetasi pada ekosistem hutan payau tidak
mempunyai stratifikasi tajuk secara lengkap seperti pada tipe-tipe
ekosistem hutan lainnya, didominasi oleh tetumbuhan yang
mempunyai akar nafas atau pneumatarofa, meskipun ada juga
jenis tumbuhan lainnya yang mempunyai kemampuan adaptasi
yang

tinggi

terhadap

salinitas

payau,

sehingga

spesies

tumbuhannya disebut tumbuhan halophytes obligat.
Tetumbuhan dalam ekosistem hutan ini umumnya
merupakan spesies tumbuhan yang dapat mencapai ketinggian 50
m dan hanya membentuk satu startum tajuk, sehingga pada
umumnya dikatakan bahwa pada hutan payau tidak ada
stratifikasi tajuk secara lengkap seperti pada tipe-tipe ekosistem
hutan lainnya. Tetumbuhan yang ada atau dijumpai pada
ekosistem hutan apayau terdiri atas 12 genus tumbuhan
berbunga antara lain genus Avicennia (Pohon Api-Api), Sonneratia
(Pohon Pedada), Rhizophora (Pohon Bakau), Bruguiera (Pohon
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Tancang), Ceriops (Pohon Tengar), Xylocarpus (Pohon Nyirih),
Lumnitzera (Pohon Teruntung), Lagunculari, Aigiceras (Pohon
Mangrove Perdu), Aegiatilis, Snaeda, dan Conocarpus.

c. Hutan Pantai.
Tipe ekosistem hutan pantai terdapat di derah-derah
kering tepi pantai dengan kondisi tanah berpasir atau berbatu,
dan terletak diatas garis pasang tertinggi. Apabila dilihat dari
perkembangannya vegetasi yang ada di dearah pantai maka
sesungguhnya sering dijumpai dua formasi vegetasi, yaitu formasi
Pescaprae dan formasi Barringtonia.
Formasi Pescaprae terdapat pada tumpukan-tumpukan
pasir yang mengalami peninggian di sepanjang pantai, dan hampir
terdapat diseluruh pantai di Indonesia. Komposisi spesies
tumbuhan pada formasi Pescaprae dimana saja hampir sama
karena spesies tumbuhannya didominasi oleh Ipomoea Pescaprae
(kaki kambing) salah satu spesies tumbuhan menjalar, herba
rendah yang akarnya mampu mengikat pasir.
Formasi selanjutnya yaitu formasi Barringtonia terdapat di
atas formasi Pescaprae, yaitu di deraha pantai persis dibelakang
formasi Pescaprae yang telah memungkinkan untuk ditumbuhi
berbagai

spesies

pohon

khas

hutan

pantai,

khususnya

Barringtonia Asiatica (Pohon Butun) sebagai tumbuhan yang
mendominasi formasi ini.

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam potensial yang
merupakan penjelmaan kasih Tuhan kepada manusia yang memiliki
berbagai fungsi (manfaat) bagi kehidupan manusia, baik fungsi yang
berhubungan langsung dalam menunjang kehidupan sosial ekonomi
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masyarakat ataupun secara tidak langsung.
Akan tetapi fungsi dan manfaat hutan sebagaimana yang ada di
masyarakat bersifat sangat interpretatif dan sangat tergantung pada
cara pandang individu atau kelompok masyarakat yang mempunyai
kepentingan terhadap hutan tersebut. Pemahaman manusia tentang
fungsi hutan selalu melekat mitos dan legenda yang berbeda-beda bagi
kelompok

masyarakat

Indonesia

sesuai

dengan

tahapan

perkembangan sistem dan tata nilai sosial budayanya. Dahulu,
sebagian besar masyarakat menyakini bahwa hutan merupakan
sebuah kawasan yang menakutkan karena terdiri dari belantara yang
lebat yang dihuni oleh berbagai jenis binatang buas. Dalam
perkembangannya, berbagai kelompok masyarakat memandang hutan
secara arif yakni sebagai sebuah ekosistem yang tidak terpisahkan dari
kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan religiusitas. Berbagai
jenis tumbuh tumbuhan baik berupa kayu maupun berupa getah, akar,
daun serta kulit kayu telah lama dimanfaatkan oleh nenek moyang
kelompok masyarakat Indonesia guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara, di era pembangunan ekonomi sebagian kelompok
masyarakat justru memandang makna hutan hanya dari sudut
pandang yang sempit yaitu seolah hanya sebagai penghasil kayu
semata24.
Sumberdaya hutan mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadap kehidupan umat manusia. Fungsi dan peranannya sebagai
penyeimbang ekosistem, baik tanah, air maupun udara. Fungsi lainnya
adalah sebagai penghasil devisa bagi negara atau wilayah dimana
hutan itu berada. Hasil-hasil hutan yang sering dimanfaatkan adalah
kayu, rotan dan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan untuk bahan baku
obat-obatan.
24

Abdul Fattah DS, Rimbawan amanah 2002, kompas cyber media, 14 September 2002.
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Berdasarkan penelusuran pustaka, paling tidak terdapat 9
(sembilan) fungsi dan peran hutan, yaitu :
1) menghasilkan kayu industri (industrial wood), untuk plywood,
pulp, rayon dll,
2) menghasilkan kayu bakar dan arang (fuel wood and charcoal),
3) menghasilkan hasil hutan bukan kayu (non-wood forest product),
4)

menyediaakan

lahan

untuk

pemukiman

manusia

(human

settlement),
5) menyediakan lahan untuk lahan pertanian (agriculture land),
6) memberikan perlindungan terhadap siklus air dalam25,
7) tempat penyimpanan karbon (carbon storage)26,
8) pemeliharaan keanekaragaman hayati dan nabati (biodiersity and
habitat preservation)27,
9) Selain peran dan fungsi diatas hutan memiliki nilai kontribusi
dalam membangun peradaban manusia yakni nilai sosial28.

Nilai ekologi atau lingkungan, nilai perlindungan terhadap
pencegahan erosi dan pengendapan lumpur dalam wilayah DAS,
diperkirakan sebesar US $ 22 milyar/tahun, selain itu nilai jasa hutan
untuk menyimpan karbon (bila diuangkan) sebesar US $ 0.15
trilyun/tahun, nilai ekologi lain adalah nilai keanekaregaman hayati.
Nilai Ekonomi, sektor kehutanan dinyatakan sangat penting dan besar
kontribusinya terhadap pembangunann Indonesia setelah Minyak
25

Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengendalian erosi (Watershed protection and erosion
control), hasil kajian terhadap 80 hasil penelitian oleh Bank Dunia disimpulkan bahwa besarnya
laju erosi tanah pada lahan perladangan berpindah ternyata 10 kali besarnya laju erosi tanah
pada hutan alam (Pendapat Gartner dalam Hasanu Simon, hal. 12-14.)
26
Diperkirakan sekitar 830 milyar ton karbon tersimpan dalam hutan diseluruh dunia,
27
Hasil surcey Bapenas 1993 tercatat kekayaan bumi Indonesia mencakup 27.500 spesies
tumbuhan berbunga, 25 % jenis ikan di dunia, 17 % jenis burung di dunia, 12 % mamalia di
dunia dan 1,539 spesies reptil dan amphibi (16 % dari seluruh spesies reptil di dunia) dan objek
ekoturisme dan rekreasi alam (ecotourism and recreation).
28
Diunduh dari www.walhi.or.id
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bumi. Pada era reformasi antara tahun 1999-2000 Indonesia
memperoleh devisa dari ekspor kayu totalnya 4.423 atau 4,4 milyar
(US $)29.
Fungsi dan peran hutan selama ini seringkali dilihat hanya dari
segi ekonomis, sebagai penghasil kayu dan hasil hutan lainnya seperti
rotan, damar dan lain-lain. Padahal selain bernilai ekonomis, hutan
memiliki fungsi politis, sosial, budaya dan ekologis yang tidak
terpisahkan. Selama ini belum muncul kesadaran yang berbuah pada
sebuah kebijaksanaan bahwa secara ekologis hutan berfungsi sebagai
penjaga siklus hara tanah, reservasi air, serta penahan erosi, juga
sebagai tempat untuk mempertahankan keanekaragaman hayati.
Hutan juga merupakan faktor penting yang ikut menentukan kedadaan
iklim serta lingkungan hidup global. Salah satu eksistensi dari hutan
adalah memainkan peranan yang begitu besar dalam proses
pembersihan udara serta mengurangi pemanasan bumi yang
diakibatkan oleh aneka polusi, akibat aktivitas industri.
Seiring dengan pemanfaatan dan pengurusan hutan oleh
manusia yang hanya berorientasi pada segi ekonomis dari hutan, laju
kerusakan

hutan

(degradasi

dan

deforestasi)

sudah

sangat

mengkhawatirkan, data terakhir Dephut laju kerusakan hutan
Indonesia telah mencapai 2,1 juta ha per tahun30.
Kerusakan hutan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya
rasa memiliki dan kepedulian masyarakat terhadap hutan rendah,
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap praktek
pengusahaan hutan yang dilakukan oleh swasta tidak efektif,
terjadinya berbagai praktek penyimpangan diantaranya praktek
pengelolaan hutan pada areal HPH tidak sejalan dengan syarat-syarat
29

Diperkirakan 100 juta rakyat Indonesia tergantung hidupnya kepada hutan baik secara
langsung maupun tidak langsung, diunduh dari www.perumperhutani.com
30
Loc.Cit.,
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pengelolaan hutan yang benar, penebangan liar (illegal logging),
penyelundupan kayu dan konsevasi kawasan hutan

menjadi

pemafaatan lahan untuk kegiatan kegiatan lain, serta kebakaran hutan
(forest fire) dan berdirinya industri kehutanan, terutama industri
perkayuan secara tidak rasional. Selain itu faktor yang berperan sangat
besar terhadap merosotnya kualitas dan kuantitas hutan adalah
euforia otonomi daerah (desentralisasi).
Akibat kerusakan hutan dan lahan tersebut maka berdampak
negatif kepada masyarakat seperti turunnya mutu lingkungan hidup
seperti terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi,
hilangnya sumber daya air, hilangnya peran hutan dalam proses siklus
ekologis (pengendalian siklus karbon, oksigen, unsur hara, air dan
siklus iklim dunia), hilangnya biodiversitas dan pendapatan negara.
Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan sektor
kehutanan pembuat kebijakan harus berpegang pada dua prinsip yang
selalu dipakai sebagai pedoman, yaitu 1) distribusi manfaat hutan
antar generasi, dan 2) kelestarian sumberdaya hutan31.
Dua hal tersebut menjadi tema pokok dalam deklarasi kaliurang
pada tahun 1966, yang menekankan prinsip pemanfaatan yang
berkesinambungan dan generasi sekarang dan generasi yang kan
datang untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya hutan. Hal
tersebut ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan 1967
yang kemudian disempurnakan oleh UU Kehutanan tahun 1999 yang
menyatakan manajeman hutan harus dilakukan sesuai dengan prinsip
‘multiple use’ dan ‘sustained yeild’. Selain itu Kebijakan pengembangan
lingkungan harus mengacu pada empat sasaran yaitu :

31

Muhammad Prakosa, Rencana Kebijakan Kehutanan. Aditya Media, Yogyakarta, Tahun 1996
hal. 19-20.
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Pertama membina hubungan keselarasan antara manusia dengan
lingkungan. Artinya bahwa bagian dari tujuan pembangunan adalah
untuk membina manusia indonesia seutuhnya yang memiliki ciri-ciri
keselarasan antara lain, 1) manusia dengan masyarakat, 2) manusia
dengan lingkungan, 3) manusia dengan tuhan penciptanya.
Kedua, melestarikan sumber-sumber alam agar dimanfaatkan terusmenerus oleh generasi demi generasi.
Ketiga, mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu
lingkungan sehingga meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.
Keempat, membimbing manusia dari posisi ‘perusak lingkungan’
menjadi ‘pembina lingkungan’.
Bila

kebijakan

pemanfaatan

hutan

tetap

berlandaskan

padafungsi hutan maka eksistensi hutan dapat menjalankan perannya
dalam

mendukung

kehidupan

manusia

dan

perkembangan

peradabannya. Pemanfaatan hasil hutan yang arif, bijak dan lestari
merupakan konsekuensi logis dari eksistensi manusia yang selalu
bergantung pada eksistensi alam, karena sejarah manusia adalah
sejarah perkembangan manusia memanfaatkan alam sekitarnya.

2. Hutan dan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging)
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan
forrest (inggris). Forest merupakan dataran tanah yang bergelombang,
dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti
pariwisata. Didalam hukum Inggris Kuno, forrest (hutan) adalah suatu
daerah yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang
buas dan burung-burung hutan. Dalam Blak’s Law Dictionary
(Garner,1999), forrest adalah “a track of land, not necessarilt wooded,
reserved to the king or a grantee, for hunting deer and other game”,
yang artinya suatu bidang daratan, berpohon-pohon yang dipesan oleh
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raja atau suatu penerima beasiswa, untuk berburu rusa dan permainan
lain32. Namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi
hilang.
Hutan menurut Dangler adalah sejumlah pepohonan yang
tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban,
cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannnya,
akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh- tumbuhan/pepohonan baru
asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnyacukup
rapat (horizontal dan vertikal). Menurut Dangler yang menjadi ciri
hutan adalah:
1. Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak
termasuk savanna dan kebun).
2. Pepohonan tumbuh secara berkelompok33.
Definisi yang dikemukan oleh Dangler diatas senada dengan
yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun
1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yaitu bahwa
hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang
ditumbuhi

pepohonan)

yang

secara

keseluruhan

merupakan

persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah
ditetapkan pemerintah sebagai hutan.
Sedangkan pengertian hutan menurut ketentuan Undangundang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 1 angka 2
menyebutkan pengertian hutan, yaitu : suatu kesatuan ekosistem
berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan
yang lainnya tidak dapat dipisahkan34.

32

IGM.Nurdjanah,dkk. Korupsi dan Illegal Logging,(Pustaka Belajar,Yogyakarta,2005),hal 35
Salim,H.S. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Edisi Revisi, sinar Grafika, Jakarta,2002), hal. 20.
34
Lihat : UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 2.
33
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Ada 3 (empat) unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas,
yaitu :
1.

Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut
tanah hutan;

2.

Unsur pohon (kayu,bambu,palem),flora,fauna;

3.

Unsur lingkungan;

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.
Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai
arti yang sangat penting, karena dengan adanya Penetapan
Pemerintah kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada dua arti
penting Penetapan Pemerintah tersebut yaitu:
1.

Agar

setiap

orang

tidak

dapat

sewenang-wenang

untuk

membabat, meduduki, atau mengerjakan kawasan hutan, dan
2.

Mewajibkan kepada pemerintah c.q. Menteri Kehutanan untuk
mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penyediaan
hutan sesuai fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.
Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan
fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.
Disamping pengertian hutan dikenal juga istilah ”kehutanan”

yang pada Pasal 1 angka 1 UU Kehutanan pengertian kehutanan35 :
”sistem pengurusan yang bersangkut pautdengan hutan, dan hasil
hutan yang diselenggarakan secara terpadu”.

35

Ibid.,
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Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa
ada dua kepentingan yang terkandung dalam hakikat hutanya itu :
Pertama, bahwa hutan berisi sumber daya alam hayati merypaka
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahkan kepada Bangsa
Indonesia adalah kekayaan yang tak ternilai harganya, yang dapat
dimanfaatkan sebagi modal pembangunan nasional (penjelasan umum
UU Kehutanan). Kedua, bahwa hutan merupakan suatu kesatuan
ekosistem dalam persekututuan alam dan lingkungan yang tidak bisa
dipindahkan satu dengan yang lainnya, disamping mempunyai manfaat
hutan

juga

mempunyai

fungsi-fungsi

pokok

yaitu

fungsi

ekologis,ekonomis, dan sosial. Karena fungsinya itu maka hutan perlu
dilindungi36.
Masalah yang dijumpai dalam bidang kehutanan pada saat ini
adalah: penebangan secara liar, kebakaran hutan, penyeludupan hasil
hutan (dalam negeri dan luar negeri), peredaran hasil hutan tanpa
dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), SKSHH cacat
hukum, perburuan dan perdagangan serta penyelundupan flora, dan
fauna yang dilindungi Undang-undang. Undang-undang No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan merupakan ketentuan yang diterapkan oleh
Pemerintah sebagai salah satu pencegah agar tidak terjadi tindak
pidana dibidang kehutanan, khususnya tindak pidana mengangkut,
menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat

36

Beberapa fungsi hutan : 1. Fungsi Ekologis hutan, yaitu sebagai suatu sistem penyangga
kehidupan antara lain sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi,
menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan, serta
sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. 2. Fungsi Ekonomis,
yaitu sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan
berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa ekoturisme. 3.Fungsi Sosial,
yaitu sebagai sumber penghidupan danlapangan kerja serta kesempatanberusahabagi sebagian
besarmesyarakat terutama yang hidup di dalam dan disekitar hutan, untuk kepentingan
pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang keseluruhannya
merupakan bagian dari praktek Illegal Logging/pembalakan liar37.
Pembalakan liar (Illegal Logging) terjadi karena adanya
kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di
lapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan
membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak
hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga
mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan
pengangkutan. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana pembalakan
liar (Illegal Logging) jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri
maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab
terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah
mempergunakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, dimana kedua undangundang tersebut mengatur tentang Kehutanan yang digunakan sebagai
instrumen hukum untuk menanggulanggi tindak pidana pembalakan
liar (Illegal Logging), meskipun secara limitatif undang-undang
tersebut tidak menyebutkan adanya istilah pembalakan liar (Illegal
Logging).
Illegal

logging

atau

dengan

terjemahan

sederhana

pembalakan liar pada dasarnya merupakan istilah yang tidak pernah
disebutkan dalam peraturan perundang-undangan manapun. Biasanya
istilah ini mengacu untuk serangkaian perbuatan pidana yang ada
dalam Pasal 50 UU Kehutanan, mulai dari penebangan ilegal,

37

Pembalakan liar (Illegal Logging) merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan
melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan
hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari
jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.
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penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut38.
Istilah illegal logging tampaknya lebih cenderung kepada masalah
penebangan liar atau penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan
luput dari kategori illegal logging. Akibatnya, kegiatan perambahan
dilakukan secara terbuka/terang-terangan tanpa takut sedikitpun
dengan petugas, sedangkan illegal logging dilakukan secara sembunyisembunyi, baik pada waktu siang hari ataupun pada malam hari.
Dalam istilah kehutanan, logging adalah suatu aktivitas atau
kegiatanpenebangan kayu di dalam kawasan hutan yang dilakukan
oleh

seseorang,

kelompok

ataupun

atas

nama

perusahaan,

berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang
berwenang

(kehutanan)

sesuai

dengan

prosedur

tata

cara

penebangan yang diatur dalam peraturan perundangan kehutanan.
Dengan demikian, logging atau penebangan dapat dibenarkan
sepanjang, mempunyai izin, mengikuti prosedur penebangan yang
benar berdasarkan aspek kelestarian lingkungan, dan mengikuti
prosedur pemanfaatan dan peredaran hasil hutan berdasarkan
ketentuan yang berlaku39. Sebaliknya ada peristilahan illegal logging
yang merupakan antitesa dari istilah logging. Illegal berarti tidak
didasari dengan peraturan perundangan atau dasar hukum positif
yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan berkonotasi “liar” serta

38

Pasal 50 tidak menyatakan kejahatan tersebut sebagai rangkaian kejahatan. Kejahatan
penebangan ilegal diatur tersendiri sebagaimana pengangkutan dan penjualan kayu ilegal juga
diatur terpisah dengan sanksi yang berbeda pula. Penebangan liar misalnya diatur dalam huruf
e Pasal 50: “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa
memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;” Huruf h Pasal 50: “mengangkut,
menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan;” huruf f Pasal 50: “menerima, membeli atau menjual, menerima
tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut
diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.
39
Lihat : Keputusan Menteri Kehutanan No. 127/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil
Hutan; sebagai pengganti Kep. Menteri Kehutanan No. 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha
Kayu/Hasil Hutan.
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mengandung konsekuensi melanggar hukum, karena mengambil atau
memiliki sesuatu milik pihak lain, yang bukan haknya. Kepada
pelanggar atau pelaku dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab
Undang-Undang HukumPidana (KUHP). Dengan demikian Illegal
Logging adalah penebangan liar atau penebangan tanpa izin yang
termasuk kejahatan ekonomi dan lingkungan karena menimbulkan
kerugian material bagi negara serta kerusakan lingkungan/ekosistem
hutan dan dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman kurungan
paling lama 10-15 tahun dan denda paling banyak Rp 5-10 miliar40.
Masalah ilegal logging akan semakin menjadi luas pengertiannya,
manakala dihubungkan dengan kegiatan yang disebut dengan
“perambahan hutan”. Dalam permasalahan kehutanan, kedua
kegiatan tersebut (ilegal logging dan perambahan hutan) disebut
sebagai “penjarahan hutan”.
Menurut Agus Sunyoto, pembalakan liar adalah upaya
penebangan pohon hutan lindung tanpa mempertimbangan kerusakan
ekosistem41. Sedangkan Paring Waluyo dalam artikelnya mengatakan
bahwa pembalakan liar adalah tindakan-tindakan perlawanan hukum
dengan melakukan pengrusakan hutan dengan sengaja tanpa
mempertimbangkan dampak buruknya42. Sedangkan yang dimaksud
dengan pembalakan liar (Illegal Logging) berdasarkan berdasarkan
Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu
ilegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Ilegal di Kawasan

40

Lihat : Undang-Undang No. 41 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78.
Sunyoto, Agus, Hutan Gundul, Siapa Suka Siapa Duka, Resist, Yogyakarta, Tahun 2004. hal-23
42
Kompas, 22 Juni 2007
41
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Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, adalah
penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah43.
Aktivitas pembalakan liar (Illegal Logging) saat ini berjalan
dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan
memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang
biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak. Pada
umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal
(cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai
pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah,
polisi, dan TNI). Praktek pembalakan liar (Illegal Logging) adalah
pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki
maupun penebangan diluar jatah tebang (over cutting) dan adakalanya
pembalakan liar (Illegal Logging) dilakukan melalui kerjasama antara
perusahaan pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dengan para
cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk
mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada
hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut44.
Salah satu penyebab semakin maraknya pembalakan liar adalah
masih belum adanya aturan hukum yang tegas dan jelas mengenai
upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar. Mengingat
Pembalakan liar merupakan suatu kejahatan luar biasa, terorganisasi,
dan bersifat trans nasional serta dilakukan dengan modus operandi
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Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu ilegal (Illegal Logging)
dan Peredaran Hasil hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung
Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulanggi secara cepat
kasus Illegal Logging berupa penebagangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah
tertentu).
44
Dalam pembalakan liar (Illegal Logging), pengusaha melakukan penebangan di bekas areal
lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi
dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli Surat
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek
pembalakan liar (Illegal Logging).
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yang canggih. sehingga telah mengancam kelangsungan kehidupan
masyarakat, menimbulkan kerugian terhadap kelestarian hutan,
kehidupan sosial, pertumbuhan ekonomi, menurunnya penerimaan
negara, serta mendorong peningkatan pemanasan global, Upaya
pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar mengalami berbagai
kendala baik yang bersifat yuridis maupun kendala lemah dan
kurangnya sosialisasi bagi semua pemangku kepentingan sektor
kehutanan di mana masih terjadi kesalahpahaman masing-masing
instansi dari Pusat hingga daerah tentang pentingnya pencegahan dan
pemberantasan pembalakan liar.
Sumber daya hutan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai
sekumpulan komoditi tetapi juga ekosistem yang unsur-unsurnya
saling

terkait.

Mengingat

Undang-undang

Kehutanan

yang

mendefinsikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan
lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan
dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan, maka upaya pencegahan dan pemberantasan
pembalakan liar seharusnya juga dalam kerangka melestarikan dan
menjaga seluruh ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait satu
sama lain. Mengingat maraknya praktek pembalakan liar tersebut,
secara makro, patut disuarakan agenda nasional untuk menjadikan
praktek pembalakan liar sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary
crime) mengingat efek nyata Illegal Logging terhadap kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta bahayanya terhadap
perubahan iklim dan pemanasan global (global warming).
Sustainable Development adalah pola pembangunan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sekarang tanpa menggangu kepentingan
generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
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Prinsip “pembangunan berkelanjutan” ini sudah diadopsi di dalam
peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup.
Mengingat aktivitas pembalakan liar (Illegal Logging) yang
semakin nyata, maka perlu ada perubahan paradigma dari “economic
development” yaitu pembangunan yang hanya mengutamakan
pertumbuhan ekonomi beralih kepada “sustuinable development”
yaitu pembangunan yang berorientasi kepada ketersediaan sumber
daya alam di masa depan termasuk lingkungan hidup.
Terdapat

tiga

pilar

di

dalam

konsep

“pembangunan

berkelanjutan”, yaitu :
1.

pengentasan kemiskinan;

2.

perubahan pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan;

3.

perlindungan dan pengelolaan basis sumber daya alam bagi
pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks Illegal Logging, perambahan hutan secara liar
biasanya juga mengikutsertakan masyarakat setempat untuk menjadi
tenaga lapangannya, keterlibatan masyarakat sekitar ini biasanya
dipengaruhi oleh faktor ekonomi dimana cukong/perusahaan besar
memberikan bayaran/penghidupan kepada masyarakat tersebut
melalui usaha perambahan hutan tersebut, oleh karena itu
pengentasan kemiskinan menjadi salah satu faktor dalam konsep
pembangunan berkelanjutan, begitupun juga dengan pola konsumsi
dan produksi masyarakat terhadap produk hasil olahan hutan seperti
pulp, kayu gelondongan, rotan dll. yang tidak terkendali akan
menyebabkan perusahaan-perusahaan mengeksploitasi hutan dengan
alasan tuntutan pemenuhan kebutuhan olahan kayu, dari semua itu
maka peran pemerintah untuk melakukan perlindungan dan
pengelolaan terhadap sumber daya alam menjadi kunci utamanya.

48

Efektifitas peraturan serta wibawa penegak hukum sangat dibutuhkan
dalam upaya penanganan pemberantasan perambahan liar di
Indonesia.
Dalam hal usaha pemerintah untuk melakukan penegakan
hukum terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi,
maka akan terkait pula dengan beban pertanggung jawabannya, dalam
hal Illegal Logging dimungkinkan untuk diterapkan doktrin strict
liability yang mana dalam ajaran ini pertanggungjawaban pidana dapat
dibebankan kepada pelaku tindak pidana bersangkutan dengan tidak
perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) para
pelaku. Tetapi ditekankan kepada hal, akibat dari perbuatannya itu
telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Cukuplah apabila
dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan
yang dilarang ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang
diwajibkan oleh ketentuan pidana.
Pertanggung jawaban ketat atau pertanggung jawaban tanpa
kesalahan meringankan beban dalam menetapkan pertanggungjawaban sebab kesalahan tidak perlu dibuktikan.akan tetapi, yang
dirugikan masih harus membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh
perbuatan seseorang.

3. Fakta tentang Kerusakan Hutan di Indonesia
Sebagaimana diketahui bahwa hutan memiliki berbagai fungsi
dalam dimensi kehidupan manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU
No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan
mempunyai tiga fungsi, yaitu :
a. fungsi konservasi,
b. fungsi lindung, dan
c. fungsi produksi.
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Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang
luas di dunia. Luas hutan tersebut mencapai 113 juta hektar dan terus
berkurang drastis akibat oknum pemerintah dan penjahat yang selalu
haus uang dengan membabat dan menggunduli hutan demi mendapat
keuntungan yang besar tanpa melihat dampak bagi lingkungan global.
Mengenai jenis hutan, di Indonesia terdapat berbagai macam
jenis hutan, seperti :
1.

Hutan Bakau adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai
berlumpur45.

2.

Hutan Sabana adalah hutan padang rumput yang luas dengan
jumlah pohon yang sangat sedikit dengan curah hujan yang
rendah46.

3.

Hutan Rawa adalah hutan yang berada di daerah berawa dengan
tumbuhan nipah tumbuh di hutan rawa47.

4.

Hutan Hujan tropis adalah hutan lebat/hutan rimba belantara
yang tumbuh di sekitar garis khatulistiwa/ekuator yang memiliki
curah turun hujan yang sangat tinggi48.

5.

Hutan Musim adalah hutan dengan curah hujan tinggi namun
mempunyai periode musim kemarau yang panjang yang
menggugurkan daun di kala kemarau menyelimuti hutan.

Di samping itu hutan terbagi / dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu :
1.

Hutan wisata adalah hutan yang dijadikan suaka alam yang
ditujukan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan serta hewan/

45

Contoh hutan jenis ini terdapat di pantai timur kalimantan, pantai selatan cilacap.
Jenis hutan ini ada di Nusa tenggara.
47
Hutan jenis ini berada di Papua selatan, dan Kalimantan.
48
Hutan jenis yang satu ini memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, bertanah subur, humus
tinggi dan basah serta sulit untuk dimasuki oleh manusia. Hutan ini sangat disukai pembalak
hutan liar dan juga pembalak legal jahat yang senang merusak hutan dan merugikan negara.
Contoh : hutan kalimantan, hutan sumatera.
46
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binatang langka agar tidak musnah/punah di masa depan. Hutan
suaka alam dilarang untuk ditebang dan diganggu dialih fungsi
sebagai buka hutan. Biasanya hutan wisata menjadi tempat
rekreasi orang dan tempat penelitian.
2.

Hutan cadangan merupakan hutan yang dijadikan sebagai lahan
pertanian dan pemukiman penduduk. Di pulau jawa terdapat
sekitar 20 juta hektar hutan cadangan.

3.

Hutan lindung adalah hutan yang difungsikan sebagai penjaga
ketaraturan air dalam tanah (fungsi hidrolisis), menjaga tanah agar
tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim (fungsi klimatologis)
sebagai penanggulang pencematan udara seperti CO2 (karbon
dioksida) dan CO (karbon monoksida)49.

4.

Hutan Produksi/Hutan Industri yaitu adalah hutan yang dapat
dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Hutan
produksi dapat dikategorikan menjadi dua golongan yakni hutan
rimba dan hutan budidaya50.

Berdasarkan hal tersebut nampak jelas kekayaan alam yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi akibat dirusaknya tatanan
kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam hal pengelolaan
lingkungan, khususnya kawasan hutan menyebabkan Indonesia berada
pada jurang degradasi akan eksistensi peran dan fungsi hutan di masa
yang akan datang. Hal ini bisa terlihat melalui sejumlah laporan
penelitian maupun advokasi dalam skala lokal, regional, nasional,
bahkan internasional yang secara eksplisit menegaskan bahwa
49

Hutan lindung sangat dilindungi dari perusakan penebangan hutan membabibuta yang
umumnya terdapat di sekitar lereng dan bibir pantai.
50
Hutan rimba adalah hutan yang alami sedangkan hutan budidaya adalah hutan yang sengaja
dikelola manusia yang biasanya terdiri dari satu jenis tanaman saja. Hutan rimba yang
diusahakan manusia harus menebang pohon dengan sistem tebang pilih dengan memilih pohon
yang cukup umur dan ukuran saja agar yang masih kecil tidak ikut rusak.
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Indonesia hanya tinggal memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih
tersisa51.
Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan
yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah
kehilangan hutan aslinya sebesar 72% (World Resource Institute,
1997). Penebangan hutan di Indonesia yang tidak terkendali selama
puluhan tahun menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis
secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997
tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000
menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Hal ini menjadikan Indonesia
merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan
tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra
landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak,
diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan52.
Pada abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-18, hutan alam
di Jawa diperkirakan masih sekitar 9 juta hektar. Pada akhir tahun
1980-an, tutupan hutan alam di Jawa hanya tinggal 0,97 juta hektar
atau 7% dari luas total Pulau Jawa. Saat ini, penutupan lahan di pulau
Jawa oleh pohon tinggal 4 %. Pulau Jawa sejak tahun 1995 telah
mengalami defisit air sebanyak 32,3 miliar meter kubik setiap
tahunnya.
Disisi lain kerusakan sektor kehutanan diakibatkan oleh
berbagai regulasi pemerintah yang tidak pro terhadap kelestarian
lingkungan. Fakta yang di peroleh menunjukkan bahwa, pemerintah
Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 2
Tahun 2008. Peraturan yang mengatur tentang Penerimaan Negara
51

Hutan Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui/mamalia, pemilik 16%
spesies binatang reptil dan ampibi, 1.519 spesies burung dan 25% dari spesies ikan dunia.
Sebagian diantaranya adalah endemik atau hanya dapat ditemui di daerah tersebut.
52
Lihat : Badan Planologi Dephut, Tahun 2003, diakses dari www.docstoc.com
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Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk
kepentingan Pembangunan diluar Kegiatan Kehutanan. Peraturan
Pemerintah (PP) tersebut membuka peluang pembukaan hutan
lindung

dan

hutan

produksi

untuk

kegiatan

pertambangan,

infrastruktur telekomunikasi dan jalan tol dengan tarif sewa seharga
Rp 120 untuk hutan produksi dan Rp 300 per meter persegi per tahun.
Sungguh sangat rendah martabat bangsa dalam melestarikan
lingkungan.
Secara ringkas, PP tersebut merupakan produk turunan dari
Perpu No 1 Tahun 2004 yang memberikan izin bagi usaha
pertambangan untuk melakukan aktivitasnya di atas hutan lindung.
Perpu yang kemudian diperkuat dengan Keppres No. 41 Tahun 2004
tentang Perizinan atau Perjanjian di bidang pertambangan yang berada
di Kawasan Hutan, dan bersama DPR kemudian menetapkannya
menjadi UU No 19 tahun 2004. Dalam banyak kajian disebutkan bahwa
UU No. 19 Tahun 2004 Tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2004
Tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang tidak memenuhi syarat sebagai suatu produk
perundang-undangan. Hal tersebut merupakan bentuk tindakan
sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan (detournement de
pouvoir) dan bertentangan dengan tata cara pembuatan perundangundangan yang baik serta melanggar ketentuan konstitusi.
Pembukaan tambang di hutan jelas akan menimbulkan
kerusakan permanen. Menurut Muslimin Nasution alih fungsi kawasan
hutan lindung menjadi areal pertambangan akan menimbulkan
beberapa bahaya diantaranya adalah :
Pertama, fungsi hutan lindung sebagai penyeimbang hidrologis,
ekologis, dan penyedia keragaman hayati akan musnah. Padalah
eksistensi hutan tersebut sangat vital dan tidak tergantikan.
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Kedua, sampai saat ini hampir tidak ada bukti yang menunjukkan suatu
perusahaan pertambangan mampu merehabilitasi lingkungan yang
rusak akibat kegiatan pertambangan yang dilakukannya. Hal yang
demikian tidak saja terjadi pada kawasan yang dibuka namun juga
pada kawasan hilir yang ditempati oleh komunitas-komunitas
masyarakat. Nilai kerugian yang tercipta jauh lebih besar dibandingkan
dengan keuntungan jangka pendek.
Dengan demikian regulasi ini akan memuluskan pemusnahan
925 ribu hektar hutan lindung di Indonesia yang akan dilakukan oleh
13 perusahaan. Regulasi ini juga tidak menyebut sama sekali bahwa
aturan ini ditujukan kepada 13 perusahaan yang ada sehingga
berpotensi untuk memuluskan jalan bagi 158 perusahaan tambang
lainnya untuk mengeksploitasi 11,4 juta hektar hutan lindung.
Semuanya bisa dilakukan dengan hanya membayar Rp. 300/m2.
Ironisnya Peraturan Pemerintah (PP) ini keluar pada saat Presiden
berkomitmen
menyelamatkan

mengurangi
hutan

laju

Indonesia.

Pemanasan
Regulasi

Global
melalui

dengan
Peraturan

Pemerintah (PP) ini juga keluar pada saat Presiden mempunyai
kewenangan yang kuat untuk membatalkan pertambangan di hutan
lindung, akan tetapi hal ini tidak dilakukan.
Dalam pertemuan United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCC) di Bali, pemerintah telah mendeklarasikan

niatnya menjadi pionir dalam penurunan emisi global dengan
melakukan penyelamatan kawasan hutan. Sementara pemerintah
melalui regulasi tersebut justru menjadikannya sebagai instrumen
yuridis untuk melegitimasi tindakan pemerintah dalam memfasilitasi
korporasi untuk melakukan aktivitas eksploitasi terhadap hutan
lindung, dengan biaya yang sangat murah. Berbagai pertemuan dan
pernyataan resmi, pemerintah selalu beralasan ketiadaan biaya untuk
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melakukan penjagaan hutan sehingga pendanaan yang akan diperoleh
dari penghancuran 925 ribu hektar hutan lindung melalui skema PP
2/2008 akan digunakan untuk menyelamatkan hutan tersisa. Desakan
sejumlah LSM lingkungan menuntut pemerintah membuka mekanisme
donasi publik untuk penyelamatan kawasan lindung sekaligus
mendorong

pemerintah

untuk

melakukan

Regulatory

Impact

Assesment (RIA) terhadap kebijakan yang memperbolehkan aktivitas
penambangan di hutan lindung sebagaimana yang diamanatkan dalam
Tap MPR No 1 tahun 2004.
Sementara itu, aktivitas illegal logging masih terus berlangsung
disejumlah tempat di Indonesia. Penangkapan ribuan kayu di
Kalimantan Barat dan di Riau baru-baru ini semakin memperjelas
status kehutanan Indonesia yang lebih besar pasak dari pada tiang.
Pada tahun 2007 berdasarkan laporan WALHI menunjukkan bahwa,
terdapat tiga masalah mendasar disektor kehutanan yang menjadi
pemicu

munculnya

sejumlah

konflik

dan

kejahatan

disektor

kehutanan: (1) tidak ada pengakuan terhadap hak masyarakat dalam
pengelolaan sumberdaya hutannya, (2) besarnya kapasitas produksi
industri kehutanan dan (3) korupsi yang merajalela disegala level.
Keberhasilan Operasi Hutan Lestari tidak akan pernah efektif apabila
tiga masalah mendasar tersebut tidak dilakukan. Penangkapan ribuan
kayu di Kalimantan barat dan Riau menjadi bukti bahwa illegal logging
masih terus berlangsung.
Kasus alih fungsi hutan lindung di sejumlah tempat juga
mewarnai pembukaan tahun 2008 ini diantaranya di Bintan dan
Sumatera Selatan. Praktik korupsi cukup kuat melatar belakangi kasus
yang melibatkan sejumlah anggota DPR-RI. Alih fungsi lahan
seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek korupsi semata. Penetapan
kawasan menjadi kawasan lindung atau Taman Nasional tidak
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dilakukan tanpa sebab. Kawasan tersebut memiliki fungsi sebagai
water regulator, penyimpanan plasma nutfah dan di sumatera selatan
kawasan dimaksud berfungsi sebagai kawasan pemijahan yang sangat
berguna bagi nelayan. Laporan WALHI mencatat lebih dari 170 ribu
hektar hutan lindung telah dialih fungsikan dalam tiga tahun terakhir.
Lebih dari 80% diantaranya dilakukan secara ilegal. Semuanya berjalan
tanpa ada upaya hukum sama sekali dari pemerintah.
Berbagai bentuk kerusakan hutan mulai dari pembalakan liar,
maupun

dampak

kerusakan

yang

ditimbulkan

oleh

aktivitas

pertambangan seakan membuat bangsa ini tak berdaya menahan arus
globalisasi yang berpangkal pada kapitalisme. Kapitalisme global
berarti bentuk pemusatan kekuatan ekonomi global yang bertumpu
pada penguasaan modal. Sehingga dalam hal ini keuntungan (profit)
menjadi pijakan dalam melaksanakan aktivitas perokonomian,
khususnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam53.
Efek dari adanya wabah kapitalisme global tersebut telah
mengakibatkan kearifan lokal sebagai wujud khasanah nilai-nilai
budaya bangsa seolah-olah hilang dilindas arus modernisasi dan
globalisasi. Apa yang bisa diperbuat sebagai wujud kongkrit
melestarikan khasanah kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman
budaya serta kearifan lokal bangsa Indonesia. Maka dari itu pengelolan
sumber daya alam khususnya hutan melalui pendekatan kearifan lokal
masyarakat hukum adat merupakan bentuk pelestarian alam menuju
bangsa yang bermartabat dan menghormati warisan nenek moyang
sebagai identitas bangsa yang tidak akan lekang oleh zaman meskipun
generasi akan berubah.
53

Kapitalisme global yang mewabah di Indonesia ditandai dengan munculnya korporasikorporasi transnasional yang berkonspirasi dengan pemerintah dengan dalih investasi jangka
panjang berkeinginan untuk melakukan aktivitas ekploitasi terhadap sumber daya alam yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia .
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C. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan
Pengelolaan hutan selain melibatkan pemerintah tentunya juga
melibatkan masyarakat setempat. Dalam hal pengelolaan hutan berbasis
peran serta masyarakat, maka prinsip dasar yang harus dikembangkan
adalah :54
1.

Prinsip Co- Ownership yaitu bahwa kawasan hutan adalah milik
bersama yang harus dilindungi secara bersama-sama, untuk itu ada
hak-hak masyarakat di dalamnya yang harus diakui namun
perlndungan juga harus dilakukan bersama-sama.

2.

Prinsip Co-Operation/Co Management yaitu bahwa kepemilikan
bersama mengharuskan pengelolaan hutan yang dilakukan bersamasama seluruh komponen masyarakat (stakeholder) yang terdiri dari
pemerintah, masyarakat dan ORNOP yang harus bekerjasama.

3.

Prinsip Co- Responsibility yaitu bahwa keberadaan kawasan hutan
menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan hutan
merupakan tujuan bersama.
Jika kita telaah lebih lanjut sebenarnya ada beberapa point terkait

dengan peran serta masyarakat, yakni55:
a. Peran serta masyarakat dalam suatu kebijaksanaan
b. Peran serta masyarakat sebagai strategi
c. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi
d. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
e. Peran serta masyarakat sebagai terapi
Pengaturan terkait dengan peran serta masyarakat sebenarnya diatur
di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni di dalam Pasal 5
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Agus Marzuki (mahasiswa pasca sarjana UGM), Laporan Penelitian : “Pelaksanaan Konservasi
Hutan Lindung Sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kabupaten Blitar”, Tahun 2005, hal. 29
55
Budi Riyanto, Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan
Pelestarian Alam, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Tahun 2005, hal. 36
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Undang-undang No 23 Tahun 199756 yang menjelaskan tentang hak yang
sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, atas informasi lingkungan
hidup dan berperan di dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dalam Pasal 6757 terkait dengan pengakuan masyarakat adat
dan hak-hak mengelola sumber daya hutan tersebut. Hal tersebut
dikuatkan dalam Pasal 6858 Undang-undang Kehutanan yang menjelaskan
hak masyarakat adat tersebut. Peraturan lainnya terkait dengan peran
serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat di lihat di
dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 459 dan juga Pasal 37.60
56

Pasal 5 Undang-undang No 23 Tahun 1997. (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi
lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. (3) Setiap
orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.Pasal 67 : (1) Masyarakat hukum
adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a.
melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat
adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan
pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pengukuhan keberadaan dan
hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.Pasal 68 : (1) Masyarakat berhak
menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.(2) Selain hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat: a.memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;b.mengetahui rencana peruntukan
hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; c.memberi informasi, saran, serta
pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan d.melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. (3) Masyarakat di
dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan
hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat
penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 4. Konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.
60
Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 37. (1)Peranserta rakyat dalam konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui
berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
(2)Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan. (3)Ketentuan lebih lanjut
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun
1999 Pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa ”setiap orang berhak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Kemudian dalam Pasal 8 Pasal
disebutkan

bahwa

”perlindungan,61

pemajuan,

penegakan,

dan

pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab
pemerintah. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2007 Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, dalam
Pasal 83-99 dijelaskan terkait dengan pemberdayaan masyarakat setempat.
Hal tersebut bertujuan Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan
secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat,
melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka
peningkatan kesejahteraannya dan Pemberdayaan masyarakat setempat
merupakan kewajiban Pemerintah, provinsi,

kabupaten/kota

yang

pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala KPH.62 Dimana terbagi
menjadi 3 pola yakni : hutan desa, hutan kemasyarakatan dan kemitraan.63
Meskipun jika ditelaah terkait pengertian hutan desa64 dan hutan
kemasyarakatan65 memang kewenangan terhadap kedua pola tersebut
memang tidak penuh tetapi cukup untuk mengubah paradigma State Based
ke Community Based.
Terkait dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm), dapat kita lihat
bebererapa kasus yakni : Salah satu lokasi untuk pengembangan HKm
adalah Provinsi DI Yogyakarta. Luas hutan di Propinsi DIY menurut
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan No. 188.4/3710
tanggal 22-10-2003 adalah 18.044,9670 ha atau 5,6 % dari luas Propinsi
61

Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 . Yang dimaksud dengan "perlindungan"
adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia
62
PP No. 6 tahun 2007. Pasal 83
63
PP No. 6 tahun 2007. Pasal 84
64
PP No. 6 tahun 2007. Pasal 1 ayat 24. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani
izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
65
PP No. 6 tahun 2007. Pasal 1 ayat 23. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang
pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat
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DIY. Hutan tersebut tersebar di empat wilayah kabupaten yaitu Kabupaten
Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten
Kulonprogo66. Hutan negara di Gunung Kidul memiliki luasan terbesar bila
dibandingkan dengan hutan negara di kabupaten lainnya di DIY67. Luasan
ini kemudian terbagi ke dalam beberapa fungsi hutan sebagai berikut:
hutan lindung (254,9 ha), hutan produksi (12.208,48 ha), suaka
margasatwa (434,60 ha), hutan AB (991,447 ha), HDTK tahura (617 ha),
HDTK Wanagama (599,90 ha), dan hutan penelitian (130 ha)68.
Pengembangan HKm di DIY sudah sampai pada pemberian izin
definitif (IUPHKm) oleh bupati. Sampai saat ini, lahan HKm yang telah
dikerjakan oleh masyarakat sekitar hutan dan sudah mendapatkan ijin
tetap seluas 1.089,95 ha (26,48 %) Kabupaten Gunungkidul dan seluas
196,8 ha (96,94 %) di Kabupaten Kulonprogo dari luasan areal yang
dicadangkan. Izin Pemanfaatan HKm (IUPHKm) tersebut dikeluarkan oleh
bupati dan diperuntukkan kepada 35 kelompok tani HKm di Gunungkidul
dan 7 kelompok tani HKm Kulonprogo.Izin definitif HKm merupakan
langkah awal dimulainya proses-proses produksi di areal HKm seperti
tebangan penjarangan dan pengaturan hasil kayunya yang merupakan
implementasi rencana kelolanya. Selanjutnya, saat ini sudah disiapkan
replikasi untuk perluasan HKm pada sisa areal pencadangan HKm yang
belum dikelola seluas 3.100 ha. Identifikasi dan penataan kawasan
perluasan HKm sedang disiapkan dan dilakukan oleh Balai Pemantapan
Kawasan Hutan (BPKH) XI. Sedangkan fasilitasi rencana kelola dilakukan
66

www.shore.com. Hutan Kemasyarakatan. 12 Juni 2008. Diakses tanggal 3 Juni 2009
Data dari Dinas Kehutanan Propinsi DIY 2003 menyebutkan : luasan hutan negara di Gunung
Kidul adalah 14.224,877 ha.
68
Sumber: Rencana Pengelolaan Hutan DIY (20 Luasan hutan negara yang ada di Propinsi DIY,
telah dicadangkan sebagai areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 4.186,4 ha di Kabupaten
Gunungkidul dan 203,00 ha di Kabupaten Kulonprogo). Luasan areal HKm yang dicadangkan
pada tiap Bagian Daerah Hutan (BDH): Paliyan (2.047,90 ha), Playen (617,80 ha), Panggang
(943,70 ha), Karangmojo (577 ha), dan Kulonprogo (203 ha), diakses dari www.shore.com.
Hutan Kemasyarakatn, 12 Juni 2008.
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oleh LSM Shorea dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Gunungkidul. Kebutuhan benih unggul diareal HKm juga sedang disiapkan
dengan membangun sumber benih di salah satu kelompok HKm yang
merupakan kerjasama antara Fakultas Kehutanan UGM, Javlec, dan Shorea.
Kebun benih rakyat ini nantinya diharapkan bisa memproduksi bibit-bibit
unggul untuk memenuhi kebutuhan HKm, kebutuhan hutan milik, dan
bahkan sebagai salah satu bisnis kelompok HKm untuk suplier benih
unggul. Dalam mempersiapkan IUPHHK HKm maka kelompok tani HKm
mendirikan koperasi atau bergabung dengan koperasi yang sudah ada di
daerah terdekat. Dari 35 kelompok tani HKm di Gunungkidul tersebut
bergabung menjadi 7 koperasi. Sedangkan di Kulon progo masing-masing
kelompok tani mendirikan koperasi. Salah satu yang terpenting pasca
penerimaan izin definitif HKm adalah segera dilakukan pengajuan usulan
untuk melakukan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayunya (IUPHHK).
Hal ini memang diatur dalam PP 06/2007 dimana kelompok yang sudah
menerima izin definitif HKm diharuskan mengajukan izin lagi jika ingin
melakukan pamanfaatan kayu (penebangan) sesuai dengan rencana kelola
dan siklus daurnya. Oleh karenanya pengawalan, pendampingan dari
semua pihak, dan assistensi dalam kerangka untuk meningkatkan
profesionalisme pengelolaan HKm oleh kelompok masyarakat masih tetap
diperlukan.69
Dalam laporan penelitian yang berjudul “ EKSISTENSI TAMAN
NASIONAL LORE LINDU SEBAGAI BASIS PENDUKUNG KONSERVASI DAN
BERBAGAI

KONFLIK

DENGAN

MASYARAKAT

LOKAL

(Studi

Kasus

Pendudukan Secara Paksa Oleh Masyarakat di Taman Nasional Lore Lindu)
“, oleh Herman mahasiswa pasca sarjana UGM pada tahun 2002 Dijelaskan
dalam laporan penelitian tersebut bahwa Desa Kamarora A serta B, Desa
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www.shore.com. Hutan Kemasyarakata, 12 Juni 2008.
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Kadidia, dan Desa Rahmat merupakan desa bentukan program pemerintah
Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PMKT) yang mengalami
berbagai permasalahan yang timbul dari program itu. Selain permasalahan
tersebut masyarakat keempat desa ini merupakan korban dari kebijakan
penetapan kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu. Adanya Taman
Nasional itu merupakan suatu upaya proteksi bagi keanekaragaman hayati
alamiah yang dilembagakan dalam bentuk Taman Nasional. Tetapi
terkadang tujuan mulia ini tercemari dengan kepentingan-kepentingan
terselubung yang tidak semestinya ada. Dalam hal pembentukan Taman
Nasional Lore Lindu ada hal yang menarik yang dapat dikaji, yaitu
pengambilan tanah (reklaming) oleh masyarakat di dalam lokasi Taman
Nasional Lore Lindu (Dongi-dongi- merupakan masyarakat yang menempati
wilayah disekitar taman nasional tersebut yang berasal dari ke-4 desa),
disatu sisi Taman Nasional Lore Lindu merupakan sarana perlindungan
lingkungan dengan keanekaragaman hayati tetapi dilain pihak masyarakat
butuh tanah bagi pertanian. Ditambah lagi inkosistensi pemerintah dalam
penetapan Taman Nasional Lore Lindu adalah pembangunan ruas jalan
Palu Napu yang melewati areal Taman Nasional Lore Lindu, ditambah pula
kesepakatan kontrak karya dengan perusahaan Pertambangan (emas)
dengan PT Mandar Uli Mineral di daerah Donggala dan Poso yang merupak
sebagian dari Taman Nasional Lore Lindu. Sedangkan wilayah Dongi-dongi
(sejenis tumbuhan yang banyak berada ditempat tersebut) di dalam Taman
Nasional Lore Lindu yang diambil oleh masyarakat adalah lahan-lahan
bekas konsesi HPH PT Kebun Sari. Sebenarnya masyarakat sudah ditawari
untuk dipindah ke daerah Mggalapi tetapi menolak karena ketidaksuburan
tanah dan jga tidak adanya akses jalan. Hal lain yang membuat geram
adalah penetapan Pal Batas Taman Nasional Lore Lindu yang tidak
pertisipatif (melibatkan masyarakat) yang menyebabkan mematok lahan
pertanian masyarakat sekitar yang mengakibatkan Pak Lili (Warga Desa
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Kadidia) ditangkat dan dipenjara selama 4 bulan tanpa ada proses hukum
yang jelas karena mengambil hasil hutan untuk keperluannya. Masyarakat
mengistilahkan “ketika komiu (anda) membuka pintu rumah, maka komiu
langsung berhadapan dengan Taman Nasional Lore Lindu.
Tetapi sekarang Lore lindu sudah dikelola oleh Masyarakat sekitar
dan memang setelah dikelola masyarakat sekitar menjadikan konflik itu
meerda. Selain melakukan pengelolaan hutan di wilayah hukum adat,
masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan melalui
pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang dicadangkan
atau ditetapkan oleh Menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat
dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya
dan dengan menitikberatkan kepentingan mensejahterakan masyarakat.
Kawasan hutan yang dapat dijadikan areal hutan kemasyarakatan adalah
kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan pelestarian alam
(termasuk taman nasional) pada zonasi tertentu, yang tidak dibebani hakhak lain di bidang kehutanan.
Suatu realitas bahwa negara Indonesia merupakan bangsa yang
kaya akan keanekaragaman budaya sekaligus kaya akan berbagai macam
sumber daya alam (mega biodiversity). Dalam konteks ini kekayaan alam
yang luar biasa di lintasan zamrud khatulistiwa seakan menarik perhatian
dunia akan pesona dan keelokannya. Suatu keniscayaan sosial budaya
menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multi etnik.
Tercatat lebih kurang 500 etnik yang berada di Indonesia. Etnik-etnik
tersebut tentunya memiliki warna kebiasaan dan adat istiadat yang
berbeda-beda.
Tidak hanya sebatas itu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia. Salah satu wujud khasanah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia adalah hamparan hutan yang terbentang luas dan menyimpan
berbagai kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Keanekaragaman
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satwa, pepohonan, dan fungsi penopang kehidupan menjadikan hutan
sebagai paru-paru dunia yang berfungsi menjaga keseimbangan dan
kelangsungan hidup manusia. Sebagaimana dimaksud didalam UU No 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan adalah suatu
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam
hayati

yang

didominasi

pepohonan

dalam

persekutuan

alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Akan tetapi realitas tersebut telah mengalami pergesaran. Hutan
tidak lagi menjadi suatu aset yang perlu dijaga dan dilindungi kelestarian
melainkan telah menjadi komiditi legal maupun illegal dari penguasa,
korporasi maupun pembalak-pembalak kayu yang secara rakus telah
membabat hutan dan mengambil hasilnya hanya untuk kepentingan
pribadi dan hasilnya tidak bisa secara optimal dinikmatai oleh bangsa
Indonesia. Peran negara dalam hal ini sangat lemah.
Kekuatan pasar illegal atau dikenal dengan istilah (black market)
telah mendomonasi dan membuat sejumlah pihak baik kalangan birokrasi
maupun aparatur penegak hukum menjadi tak berdaya akibat dibuai oleh
keuntungan yang besar yang bersumber dari penebangan hutan secara liar.
Hal yang demikian sangat ironis terjadi mengingat hukum di negeri ini telah
dikebiri oleh sekolompok orang yang tidak bertanggung jawab akan
kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Di sisi lain berbagai sektor
budaya dan berbagai kearifan lokal masyarakat telah dirusak melalui jargon
globalisasi dan modernisasi.
Tatanan masyarakat yang telah tertanam dan turun-temurun dalam
bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat sedikit demi sedikit dikikis
dan dihilangkan karena dianggap sebagai bentuk pola masyarakat yang
primitif dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Berdasarkan
hal tersebut maka, tampak jelas sekali bahwa, antara manusia dan
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lingkungan merupakan hubungan yang mengikat satu kesatuan dan tidak
bisa dipisahkan.
Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepantasnya negara sebagai
regulator menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Sebagaimana
termaktub di dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, “ Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini
negara menjadi pos sentral dalam mengelola sumber daya alam untuk
dipergunakan sebagai upaya pencapaian masyarakat yang adil, makmur,
dan sejahtera. Dengan demikian ketika, negara mengambil peran tersebut
maka jelas penguatan partisipasi masyarakat terhadap akses pengelolaan
sumber daya alam menjadi parameter utama dalam menjaga keasriannya
sebagai wujud warisan yang berkelanjutan terhadap anak bangsa dan Tidak
kemudian menjadikan pasar sebagai pemegang otoritas kebijakan.
Ketika dominasi pasar merajalela maka yang terjadi adalah berbagai
bentuk ekploitasi sumber daya alam dalam hal ini khususnya hutan.
Sehingga tidak heran bahwa fakta mengenai kerusakan hutan di Indonesia
berdasarkan laporan Green peace menunjukkan bahwa Indonesia terkenal
sebagai pembalak hutan nomer satu di dunia. Menurut Thomas E Walton,
“Secara lebih mendasar, kerusakan hutan merupakan akibat dari kapasitas
berlebihan dalam proses pengelolaan kayu, kurang dihargainya hutan,
pengasingan

masyarakat

sekitar

hutan

akibat

kebijakan-kebijakan

pemerintah di masa lalu, korupsi aparat serta gagalnya pemerintah
maupun kedaulatan hukum”.
Dengan demikian melihat realita pada saat ini maka dituntut dari
peran negara untuk melakukan sebuah proses rekonstruksi pengelolaan
hutan yang lebih mendekatkan pada model kearifan lokal masyarakat
sebagai langkah kongkrit menuju pola pengelolaan yang partisipatif
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sekaligus menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat dan
lingkungan khususnya hutan.
Dalam konvensi ILO No.169 tahun 1986 menyatakan bahwa
masyarakat adat adalah70 : "Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah
sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum
masa invasi dan penjajahan, yang ber-kembang di daerah mereka,
menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang
berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut.
Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan
bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah
leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai
dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu suku, sesuai
dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka."
Menurut Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA)
yang dirumuskan di Tana Toraja tahun 1993 menegaskan bahwa
masyarakat adat adalah, "Kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul
leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta
memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya
sendiri71."
Sedangkan menurut Konggres Masyarkat Hukum Adat Nusantara
(KMAN) pada tahun 1999 menyepakati bahwa masyarakat adat adalah
“Kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul (leluhur) secara turun
temurun diwilayah geografis tertentu, serta memilki sistem nilai, ideologi,
politik, dan budaya, sosial dan wilayah sendiri72.
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Lihat : Teddy Anggoro, Masyarakat Hukum adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan
Republik Indonesia, diakses dari www.scribd.com
71
Ibid.,
72
Lihat : Keputusan No 01/KMAN/1999
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Berdasarkan uraian di atas,sudah selayaknya negara bertanggung
jawab untuk melindungi bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat hukum
adat yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di
dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) disebutkan bahwa, “Negara mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adapt beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Syarat-syarat yang dinyatakan di dalam pasal tersebut bersifat
kumulatif. Tidak terpenuhi salah satu syarat maka eksistensi masyarakat
adat dan hukumnya dianggap tidak ada. Sehingga Berdasarkan ketentuan
pasal tersebut nampak jelas sekali bahwa negara melalui otoritasnya masih
bersifat setengah hati untuk melindungi eksistensi dan tata nilai dari
masyarakat hukum adat. Lahirnya kebijakan pemerintah di dalam UU No.
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mampu mengakomodir
mekanisme pengelolaan hutan yang berbasis pada kearifan lokal
masyarakat hukum adat.
Akibat adanya ketimpangan tersebut respon keras muncul dari
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 yang secara
tegas menyatakan, “Bahwa kami tidak akan mengakui negara jika negara
tidak mengakui kami”. Sehingga dalam konteks ini masyarakat adat
dianggap sebagai komunitas yang terbelakang yang tidak pernah bisa
menjanjikan kemajuan dan kesejahtraan. Hal ini sebenarnya sangat
kontradiktif sekali karena dalam realitanya sudah dapat dilihat bahwa
sistem dan nilai-nilai yang selama ini hidup dan dipraktikkan masyarakat
adat ternyata lebih bisa memberikan daya immun (tahan) bagi anggota
masyarakat, dibandingkan dengan sistem dan nilai-nilai yang diperkenalkan
kemudian kepada masyarakat adat. Dengan demikian eksistensi dari
kearifan lokal masyarakat hukum adat menjadi sebuah instrumen yang
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handal dalam rangka menciptakan sebuah tatanan dan sistem pengelolaan
hutan yang partisipatif.
Sebagai contoh sistem pengelolaan berdasarkan kearifan lokal
masyarakat hukum adat lebih menjamin kelestarian hutan dan lebih
memungkinkan adanya sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Adapun bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam
melakukan pengelolaan hutan adalah sebagai berikut :
Pertama, Hasil penelitian LSM Qbar tentang pegelolaan hutan berbasiskan
nagari di tiga nagari yaitu di Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan,
Nagari Simanau Kabupaten Solok, dan Nagari Malalo Kabupaten Tanah
Datar. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat adat
tersebut sejak dahulunya telah memiliki nilai-nilai atau pola-pola arif
bagaimana cara pengelolaan hutannya sendiri. Seperti di Nagari Kambang
masyarakat setempat dalam mengelola hutan menggunakan sistem tebang
pilih artinya setiap masyarakat yang memanfaatkan kayu sebagai hasil
hutan dalam melakukan penebangan harus sistem pilih terlebih dahulu
mana yang layak untuk ditebang (tidak sembarang tebang) dan setelah itu
masyarakat wajib menanam kembali sebagai pengganti paling minimal 3
batang pohon dan ketentuan itu hidup dan berlaku sampai sekarang.
Begitu juga dengan Nagari Simanau dan Nagari Malalo sama-sama
mempunyai pola-pola arif tersendiri dalam mengelola hutannya.
Semua mencerminkan begitulah masyarakat adat dalam menjaga dan
memelihara lingkungannya. Namun dalam kenyataannya hal tersebut
tidaklah menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Hal ini terbukti
dengan di keluarkannya kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung
memarginalkan masyarakat adat. Sementara pengelolaan yang berbasiskan
negara lebih banyak memberikan kerugian kepada masyarakat secara
keseluruhan. Hancurnya kegitan ekonomi rakyat, hancurnya ekosistem dan
rusaknya lingkungan yang menyebabkan terjadinya berbagai bencana
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alam, merupakan kerugian nyata dari sistem pengelolaan yang tidak
didasarkan pada nilai-nilai asli kearifan masyarakat.
Kedua, Selain itu terdapat berbagai bentuk kearifan lokal masyarakat
hukum adat yang lain misalnya kelompok masyarakat kanekes di Banten
dan masyarakat kajang di Sulawesi yang menempatkan diri sebagai pertapa
bumi yang mempercayai bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok
masyarakat terpilih yang bertugas memelihara kelestarian bumi dengan
berdo’a dan hidup prihatin.
Ketiga, Bentuk kearifan lokal berikutnya adalah Masyarakat kasepuhan dan
masyarakat suku naga yang cukup ketat dalam menjaga dan memelihara
lingkungan meskipun membuka hubungan dengan dunia luar yang bersifat
komersil.
Keempat masyarakat adat dayak dan masyarakat adat penan di
Kalimantan, masyarakat adat dani dan masyarakat adat deponsoro di
Papua barat, masyarakat punan dan sama, serta masyarakat melayu deli.

Berdasarkan uraian diatas nampak bahwa bangsa Indonesia sangat
kaya dengan keanekaragaman budaya. Sebagai negara yang bercorak multi
kultural, multi etnik, agama, ras, dan multi golongan dilukiskan ke dalam
wujud Bhineka Tunggal Ika secara de facto yang mencermikan
kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Secara teoritis keragaman budaya merupakan konfigurasi
budaya yang mencerminkan jati diri bangsa sekaligus sebagai modal dan
kekuatan yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan
bernegara. Berdasarkan hal tersebut maka langkah kongkrit untuk
mewujudkan tatanan pengelolaan hutan yang berbasis pada kearifan lokal
masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut:
Pertama, peran negara dalam hal ini menjadi sangat penting. (a)Tidak
hanya sebatas menjamin keberadaan masyrakata hukum adat akan tetapi

69

lebih pada memberikan perlindungan baik secara konstitusional melalui
peraturan perundang-undangan yang responsif dan progresif maupun
secara institusional yaitu kelembagaaan dan komunitas masyarakat hukum
adat, (b) Mengeliminasi kebijakan yang bersifat liberalisme pasar dan
pemusatan modal di bidang sumber daya alam sebagai wujud kongkrit
optimalisasi pendayagunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Sehingga dalam konteks ini paradigma pengelolaan hutan tidak hanya
sebagai Economic resource akan tetapi lebih menekankan pada fungsi
hutan sebagai tata ekologi yang strategis dan menentukan bagi
pembangunan berkelanjutan (Ecological suistainable development), (c)
Efektifitas peran aparatur penegak hukum dalam menindak setiap pelaku
pembalakan liar (Illegal logging) dan memberikan efek jera (Shock
theraphy) bagi pelaku perusak lingkungan. (d) Membangun pola partisipatif
dalam membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup
orang banyak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari kebijakan
yang sentralistik (top down) dan lebih menekankan pada pola
pengembangan partisipatif (bottom-up) dengan pendekatan kultural
maupun tradisional yang selaras dengan semangat gotong royong dan
kekeluargaan.
Kedua, peran masyarakat hukum adat dalam mewujudkan penguatan
sektor pengelolaan hutan dapat ditempuh melalui (a) Penguatan tata nilai
kearifan lokal masyarakat hukum adat bagi generasi selanjutnya. Hal ini
dimaksudkan agar pada generasi yang akan datang tidak melupakan jati diri
yang dimilikinya sebagai sebuah khasanah kekayaan budaya bangsa dalam
mengelola dan melestarikan lingkungan hidup khususnya hutan. (b)
Menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengartikulasikan berbagai
kepentingan sehingga dihasilkan sebuah solusi dalam mengahdapi
problematika pengelolaan hutan di masyarakat. (c) Berperan aktif dan
responsif dalam menghadapi hal-hal yang terkait dengan permasalahan
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lingkungan. Sehingga peran aktif dari masyarakat menunjukkan adanya
i’tikad baik dalam melestarikan lingkungan khusunya hutan.
Dengan

demikian

berdasarkan

pandangan

mengenai

keanekaragaman bentuk kearifan lokal masyarakat hukum adat di
Indonesia dan peran dari masing-masing stakeholder sudah selayaknya di
manifestasikan secara kongkrit didalam model pengelolaan hutan di
Indonesia. Mengingat jumlah hutan kritis di Indonesia semakin bertambah.
Mengeliminasi tendensi kepentingan ekonomi global yang dominan
merupakan bentuk perlindungan terhadap tata nilai yang ada di
masyarakat. Penguatan asepek pengelolaan hutan yang berbasis pada
kearifan lokal masyarakat hukum adat merupakan langkah strtegis menuju
tatanan masyarakat yang patisipatif dan terwujudnya masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sebuah
kesadaran bersama dari stakeholder yang terkait bahwa, tanggung jawab
terhadap kelestarian dan keberlangsungan fungsi hutan merupakan
tanggung jawab bersama. Sehingga penyatuan kekuatan yang bermodalkan
pada kemajemukan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan merupakan
instrumen yang handal dalam membendung arus kapitalisme global.

D. Regulasi Kehutanan Indonesia
Secara umum regulasi berkenaan dengan masalah perlindungan
hutan dan hal-hal terkait dengan masalah kehutanan sedah demikian
lengkap. Namun demikian, dalam tataran implementasi di lapangan,
khususnya didalam menggerakan instrument yang ada dalam suatu aturan
mememrlukan langkah-langkah yang cukup kompleks. Dengan demikian
regulasi yang ada saat ini khususnya berkenaan dengan pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan pembalakan liar hutan (Illegal Logging)
perlu diatur secara khusus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang
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memadai serta aparat yang konsisten didalam menjalankan aturan
tersebut.
Beberapa regulasi terkait dengan masalah kehutanan saat ini,
khususnya yang memiliki keterkaitan dengan persoalan pembalakan liar
meliputi sebagai berikut :
Undang-Undang :
1.

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok Pokok
Agraria

2.

Undang-Undang No.20 Tahun 1961 Pencabutan Hak Hak Tanah dan
Benda Benda Yang Ada Diatasnya

3.

Undang-Undang No.7 Tahun 1970 Penghapusan Pengadilan
Landreform

4.

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Kehutanan

5.

Undang-undang No.4 Tahun 1992 Perumahan dan Pemukiman

6.

Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Bangunan Gedung

7.

Undang-undang No.38 Tahun 2004 Jalan

8.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

9.

Undang-undang No.7 Tahun 2004 Sumber Daya Air

10. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang
11. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
12. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Penataan Ruang
13. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana
14. Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan
Pulau-Pulau Kecil
15. Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara
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16. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
17. Undang-Undang No.39 Tahun 2009 Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah
1. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 Perencanaan Hutan
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 Tata Pengaturan Air
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang : Perlindungan Hutan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam
Penataan Ruang.
5. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 Analisis mengenai dampak
lingkungan hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tingkat Ketelitian Peta
Untuk Penataan Ruang Wilayah.
7. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 Tata Hutan Dan Penyusunan
Rencanan Pengelolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan
Kawasan Hutan
8. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002 Daftar koordinator geografis
titik-titik garis pangkal kepulauan indonesia
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 Penatagunaan Tanah
10. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional
11. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 Penataan Ruang Kawasan
JABODETABEKPUNJUR
12. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2010 Penggunaan kawasan Hutan
13. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2010 Tata Cara Penetapan Kawasan
Khusus
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14. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 Tata Cara Perubahan
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
15. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan
Ruang

Peraturan Presiden
1. Inpres No.4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu
Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah
Republik Republik Indonesia.
2. Keppres Nomor 114 Tahun 1999 Penataan Ruang Kawasan BogorPuncak-Cianjur
3. Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 2000 Koordinasi Penataan Ruang
Nasional
4. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 Badan Pengembangan Wilayah
Surabaya-Madura
5. Keputusan Presiden No.4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi
Penataan Ruang Nasional
6. Inpres

No.1

Tahun

2010

Percepatan

Pelaksanaan

Prioritas

Pembangunan

Peraturan Menteri
1. Peraturan Menteri PU No.17/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
2. Peraturan Menteri PU No.16/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
3. Peraturan Menteri PU No.15/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008 Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
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5. Peraturan Menteri Kehutanan No.50 Tahun 2009 Penegasan Status dan
Fungsi Kawasan Hutan
6. Peraturan Menteri Kehutanan No.28 Tahun 2009 Tata Cara Pelaksanaan
Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan
Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
8. Peraturan Menteri PU No. 49/PRT Tahun 1990 Tata cara dan
persyaratan ijin penggunaan air dan atau sumber air
9. Peraturan Menteri PU No. 48/PRT Tahun 1990 Pengelolaan atas air dan
atau sumber air pada wilayah sungai
10. Peraturan Menteri PU No. 39/PRT Tahun 1989 Pembagian wilayah
sungai
11. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M Tahun 2007 Pedoman Penataan
Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan
Gempa Bumi
12. Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M Tahun 2007 Pedoman Penataan
Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
13. Peraturan Menteri PU

No.

40/PRT/M Tahun 2007 Pedoman

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
14. Peraturan Menteri PU No. 41/PRT/M Tahun 2007 Pedoman Kriteria
Teknis Kawasan Budidaya
15. Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M Tahun 2008 Pedoman Penyediaan
dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
16. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M Tahun 2002 Penetapan
6 (Enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang
17. Peraturan Menteri PU No. 45/PRT Tahun 1990 Pengendalian mutu air
pada sumber-sumber air
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18. Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M Tahun 2009 Pedoman Persetujuan
Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya
19. Keputusan

Menteri

Kehutanan

No.

127/Kpts-II/2003

tentang

Penatausahaan Hasil Hutan; sebagai pengganti Kep. Menteri Kehutanan
No. 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Kayu/Hasil Hutan
20. Keputusan Mentri Kehutanan. No. 7501/ Kpts-II/2002 tentang 5 (lima)
Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan
Nasional
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BAB III
PENANGANAN PEMBALAKAN LIAR HUTAN DI INDONESIA

A.

Hak Menguasaai Negara atas Hutan
Hutan adalah bagian yang tak terpisahkan dari persoalan agraria
oleh karena itu membicarakan persoalan hutan pasti akan berbicara
tentang persoalan agraria, dan dalam pokok pembicaran yang utama dalam
agraria adalah persoalan Hak Mengusasi Negara (HMN), yaitu hak dari
negara mengusai sumber daya agraria termasuk hutan di dalamnya.
Keberadaan Hak Menguasai Negara (HMN) atas tanah untuk kali
pertama dirumuskan secara formal dalam UUPA 1960, dengan memberi
wewenang kepada Negara untuk73 :
(a)

Mengatur

dan

menyelenggarakan

peruntukan,

penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
(b)

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

(c)

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,
air dan ruang angkasa Republik Indonesia.

Menurut beberapa tokoh, paham ini dipengaruhi paham Negara
integralistik yang berkembang saat itu dan didukung terutama oleh
Soekarno dan Supomo. Kesatuan antara masyarakat dan Negara dimana
kepentingan individu dan kelompok larut dalam kepentingan Negara (mirip
dengan konsep Rousseau tentang masyarakat organis) sehingga tidak
terjadi pertentangan hak dan kepentingan warga masyarakat dan Negara.
73

Lihat : Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Pasal 2 UUPA.
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Individu ditempatkan di bawah nilai masyarakat sebagai keseluruhan74.
Kewenangan HMN tersebut dipahami dalam kerangka hubungan
antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya sebagai
hubungan penguasaan, bukan hubungan pemilikan seperti di negara Barat
maupun di negara–negara komunis.
Negara dalam hal ini sebagai Badan Penguasa yang pada tingkatan
tertinggi berwenang mengatur pemanfaatan tanah dalam arti luas serta
menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum
berkenaan dengan tanah. Sebagai penerima kuasa, maka negara harus
mempertanggung-jawabkannya kepada masyarakat sebagai pemberi
kuasa75 atau dengan kata lain HMN adalah hak rakyat pada tingkat Negara.
Prof. Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa kewenangan
negara ini harus dibatasi dua hal76 : Pertama, oleh UUD 1945. Bahwa halhal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat pelanggaran hak asasi
manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Peraturan yang bias terhadap suatu
kepentingan dan menimbulkan kerugian di pihak lain adalah salah satu
bentuk pelanggaran tersebut. Seseorang yang melepas haknya harus
mendapat perlindungan hukum dan penghargaan yang adil atas
pengorbanan tersebut. Kedua, pembatasan yang bersifat substantif dalam
arti peraturan yang dibuat oleh negara harus relevan dengan tujuan yang
hendak dicapai yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan
kewenangan ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta karena
menyangkut kesejahteraan umum yang sarat dengan misi pelayanan.
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Frans Magnis Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Kanisius, Yogyakarta, Tahun 1993, hal. 9496
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Noer Fauzi, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Insist Press,
Yogyakarta. Tahun 1999, hal. 6–11.
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Maria SW Sumardjono, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan
Tanah oleh Negara, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM,
tanggal 14 Februari 1998 di Yogyakarta, Tahun 1998.
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Pendelegasian kepada swasta yang merupakan bagian dari masyarakat
akan

menimbulkan

konflik

kepentingan,

dan

karenanya

tidak

dimungkinkan.
Dalam konsep Hak Menguasai Negara yang dirumuskan dalam
UUPA setidaknya dua hal penting yang muncul, yaitu : (1) Bahwa HMN
telah diterima dan tetap berlaku dari sejak pembentukannya hingga
sekarang. Tetapi HMN ini telah bergeser fungsi sehingga termasuk juga
untuk

melegitimasi

Pemerintah

dalam

“menyukseskan”

program

pembangunannya yaitu dengan pengambilalihan hak atas tanah; (2) Secara
implisit, pada dasarnya HMN tidak dipahami demikian.
Dengan alasan ini, aspek historis-filosofis dari HMN menjadi perlu
setidaknya untuk mengetahui konteks dan maksud pembentukannya.
Jika dirunut secara historis-filosofis, salah satu arti penting
konseptualisasi Hak Menguasai Negara dalam Undang-Undang Pokok
Agraria adalah penghapusannya yang secara tegas terhadap domein theori
yang dianut hukum pertanahan kolonial. Konsep pemilikan atas tanah oleh
negara yang sebenarnya bertujuan untuk memberi legalisasi dan legitimasi
bagi perusahaan perkebunan swasta dalam perolehan lahan yang luas di
Hindia Belanda77, adalah bertentangan dengan negara Indonesia yang telah
merdeka dan pandangan hidup bangsa, karenanya harus dihapuskan dari
hukum pertanahan nasional.
Secara singkat, Teori Domein yang berintikan pemilikan Negara atas
tanah ini lahir sebagai hasil revitalisasi hubungan feodalistik pada masa
sebelumnya yang telah dimanfaatkan oleh VOC (Vereenigde Oost-Indische
Compagnie), dan begitu juga pada masa pemerintahan Raffles (1811-1816),
yang untuk selanjutnya diperkuat dengan Domein Verklaring dalam
Agrarisch Besluit (Staatsblad 1870 No. 118) sebagai aturan pelaksana AW
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Gunawan Wiradi, Reforma Agraria; Perjalanan yang Belum Berakhir, Insist, Yogyakarta.
Tahun 2000, hal. 132.

79

1870, bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan
bahwa tanah itu tanah eigendomnya, adalah domein negara. Meskipun
pada konsepsinya, selain bertujuan menjamin hak rakyat Indonesia atas
tanahnya78.
Dan kekuasaan negara atas tanah sebagai pemilik mutlak
dimaksudkan hanya pada tanah-tanah tak bertuan yang tidak dapat
dibuktikan hak eigendom dan hak agrarische eigendomnya, tetapi pada
penerapannya sungguh berbeda. Pemerintah Belanda menafsirkan secara
sempit hak eigendom sebagai hak milik adat (hak milik rakyat berdasar
hukum adat) yang telah dimohonkan oleh pemiliknya melalui prosedur
tertentu dan diakui keberadaannya oleh pengadilan saja. Hal ini tentu saja
sangat merugikan rakyat pribumi karena tanpa pembuktian berdasar
hukum Barat tersebut pribumi (pemegang hak milik adat) hanya dianggap
sebagai pemakai tanah domein negara. Meski hubungan hukum dengan
tanah yang bersangkutan tetap diakui, tetapi dalam perundang-undangan,
hak milik adat hanya disebut sebagai hak memakai individual turun
temurun (erfelijk individueel gebruiksrecht) dan kemudian sebagai hak
menguasai tanah domein negara (Inlands bezitrecht). Kemudian tanahtanah hak milik adat tersebut -karena tidak disamakan dengan hak
eigendom dalam hukum Barat- dianggap sebagai tanah negara tidak bebas
(onvrij lands domein) dimana negara tidak secara bebas dapat
memberikannya kepada pihak lain, dengan dibatasi hak rakyat tersebut.
Sedangkan tanah hak ulayat yang meskipun menurut kenyataannya masih
ada dan ditaati oleh masyarakat hukum adat, tidak diakui keberadaannya
berdasar domein verklaring itu. Sehingga dikategorikan domein negara,
yaitu sebagai tanah negara bebas (vrij lands domein) 79.
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Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Tahun
1988, hal. 6.
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Tidak dapat dipungkiri bahwa AW 1870 adalah produk politik yang
didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu, dalam hal ini terutama
kepentingan para kapitalis, pengusaha asing.
Pemberlakuan secara eksplisit dalam Wet dibutuhkan para kapitalis
untuk menjamin kepastian hukum yang memudahkan mereka dalam
memperoleh lahan yang luas demi pendirian dan pengembangan usaha
mereka di Hindia

Belanda. Konsep domein negara ini memberi

kewenangan

luas

yang

kepada

Negara

sebagai

pemilik

untuk

memanfaatkan berdasar kepentingannya.
Begitu juga ketika desakan kapitalis mendorong Negara untuk
menggunakan kewenangannya demi kepentingan mereka. Dengan
beralihnya kewenangan Negara atas tanah yang luas kepada kaum kapitalis
menimbulkan

“negara dalam negara”. Inilah yang kemudian menjadi

permasalahan

besar

sejak

awal

kemerdekaan

bangsa

Indonesia.

Selanjutnya, pasca kemerdekaan. Perumusan pasal 33 dalam UUD 1945 :
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”,
adalah sebagai dasar konstitusional pembentukan dan perumusan UndangUndang Pokok Agraria (UUPA). Dua hal pokok dari pasal ini adalah sejak
awal telah diterima bahwa Negara ikut campur untuk mengatur sumber
daya alam sebagai alat produksi, dan pengaturan tersebut adalah dalam
rangka untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penghubungan keduanya
bersifat saling berkait sehingga penerapan yang satu tidak mengabaikan
yang lain.
UUPA sendiri lahir dalam konteks “...perjuangan perombakan
hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa
Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh, dan sisa-sisa

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, edisi revisi, Djambatan, Jakarta, Tahun 1999, hal 45-46.
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penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri
dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum
modal asing...”.80
Semangat menentang strategi kapitalisme dan kolonialisme yang
telah menyebabkan terjadinya “penghisapan manusia atas manusia”
(exploitation de l’homme par l’homme) di satu sisi; dan sekaligus
menentang strategi sosialisme yang dianggap “meniadakan hak-hak
individual atas tanah” di sisi lain menjadi landasan ideologis dan filosofis
pembentukan UUPA. Selain itu, salah satu arti penting UUPA lainnya,
bahwa hukum agraria nasional adalah berdasar hukum adat (yang
disaneer81.
Dan tidak lepas dari konteks landreform yang menjadi agenda
pokok pembentukan struktur agraria saat itu.HMN berlaku atas semua
tanah yang ada di Indonesia, baik itu tanah yang belum dihaki, juga tanah
yang telah dihaki oleh perseorangan. Terhadap tanah yang belum dihaki
perseorangan, HMN melahirkan istilah “tanah yang dikuasai langsung oleh
negara,” atau kemudian disebut secara singkat sebagai “tanah negara”.82
Sedangkan tanah yang telah dihaki perseorangan disebut “tanah
yang dikuasai tidak langsung oleh negara,” atau “tanah negara tidak
bebas.” Kewenangan terhadap tanah yang sudah dihaki perseorangan ini
pada dasarnya bersifat pasif, kecuali jika tanah itu dibiarkan tidak
diurus/ditelantarkan. Sehingga Negara dapat mengaturnya supaya
produktif.83

80

Pidato Pengantar Menteri Agraria dalam Sidang DPR-GR, 12 September 1960 oleh Mr.
Sadjarwo. Dalam Risalah Pembentukan UUPA dan Boedi Harsono, Op. Cit., hal. 585.
81
Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosio-Politik
Perkembangan Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, Tahun 1994, hal. 214.
82
Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, Tahun 1986 hal.
62-63.
83
Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun
1994, hal. 53.

82

Beberapa poin penting dari HMN ini adalah bahwa:
1) Lahir dalam konteks anti imperialisme, anti kapitalisme dan anti
feodalisme;
2) Sebagai

penghapusan

terhadap

asas

domein

Negara

yang

dimanfaatkan Pemerintah kolonial untuk mengambilalih pemilikan
rakyat dan kemudian menyewakan atau menjualnya kepada
pengusaha asing atau partikelir;
3) Sebagai sintesa antara individualisme dan kolektivisme/sosialisme;
4) Penguasaan ini lebih bersifat mengatur dan menyelenggarakan
(publik),

untuk

sebesar-besar

kemakmuran

rakyat

(sebagai

pertanggungjawaban);
5) Dibatasi oleh Konstitusi;
6) Penyelenggaraan HMN adalah untuk kesejahteraan umum, dapat
didelegasikan kepada daerah atau masyarakat hukum adat, tetapi
tidak kepada swasta.

Selanjutnya, Moh. Mahfud MD berharap bahwa HMN seharusnya
justru memberi jalan bagi tindakan responsif lainnya karena dari hak
tersebut Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berpihak
bagi kepentingan masyarakat84.
Berdasarkan pendapat tersebut, Pemerintah seharusnya bisa secara
proaktif dan responsif mengeluarkan regulasi mengenai pengaturan dan
penyelenggaraan

pengelolaan

sumber

daya

agraria,

dengan

memperhatikan setidaknya enam unsur yang terkandung dalam HMN
tersebut di atas. Tetapi seluruh regulasi yang mengatasnamakan HMN
tersebut harus dalam kerangka keberpihakannya pada kepentingan
masyarakat.

84

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, Tahun 1998, hal. 349.

83

Dalam persoalan kehutanan ternyata ketentuan yuridis normatif
yang dipakai masih berparadigmakan domein verklaring sebagaimana yang
tertuang dalam UU Kehutanan tahun 1999, dimana kawasan hutan adalah
sutu wilayah yang ditetapkan secara subyektif sebagai hutan oleh
pemerintah, sehingga banyak sekali hutan-hutan ulayat yang menjadi hak
masyarakat adat (pribumi) menjadi tersingkir untuk mengakses hutan,
bahkan bukan hanya itu penetapan hak pengusahaan hutan yang diberikan
secara subyektif menurut pertimbangan yuridis dan politis dari pemerintah
tanpa melibatkan rakyat sebagai pemilik hakiki dari wilayah hutan ini.
Untuk wilayah pulau Jawa dan Madura hak menguasai negara
digunakan untuk mendistribusikan hak atas hutan oleh negara pada sebuah
perusahaan milik negara yang menjadi pemangku (pengusa hutan) yaitu
Perum Perhutani.

B.

Konsep Pengelolaan Hutan dan Masyarakat Tepi Hutan
1. Masyarakat Tepi Hutan
Jumlah warga yang tinggal disekitar hutan sekitar 11 hingga 12
juta jiwa. Mereka ini pada umumnya hidup dalam kemiskinan, yang
karena miskin itu, mereka menganggap para cukong (pencuri kayu)
yang sebenarnya sangat merugikan negara, sebagai “Robinhood” (dewa
penolong). Para cukong menyediakan berbagai keperluan hidup seharihari warga miskin disekitar hutan tersebut85.
Berdasarkan
Departement

for

penelitian
International

Departemen
Development

Kehutanan
(DFID)

dan
Inggris

menyebutkan, saat ini sekitar 48,8 juta penduduk Indonesia bermukim
di wilayah hutan negara, dari jumlah itu, 10,2 juta orang adalah miskin
dan sekurangnya enam juta orang sangat tergantung kehidupan
mereka pada sumber daya hutan. Banyak pihak yang menganggap
85
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penduduk miskin yang tinggal di sekitar hutan sebagai aktor perusakan
hutan dengan melakukan penebangan liar. Padahal, banyak kasus
menunjukkan, yang terjadi justeru sebaliknya, eksploitasi hutan secara
berlebihan dilakukan oleh para pemegang izin pengelolaan hutan
(perusak hutan) yang kemudian mempunyai andil besar pada miskinnya
penduduk di sekitar hutan86.
Pada dekade 1980-an adalah masa dimana sumber daya hutan
Indonesia mulai dieksploitasi oleh ratusan perusahaan HPH. Hal ini
terlihat pada data yang menunjukkan, dalam kurun waktu 1980-1999,
tercatat 115 industri kayu nasional dengan ratusan ribu pekerja, tetapi
dalam kurun waktu tersebut tidak berdampak secara signifikan pada
peningkatan taraf kesejahteraan penduduk di sekitar hutan, justru yang
ditinggalkan adalah kerusakan hutan disana sini. Jadi, ketika penduduk
miskin divonis merusak hutan, maka yang dirusak adalah hutan yang
memang sudah rusak87.
Banyak program yang coba diterapkan pemerintah untuk
mengatasi bagaimana masyarakat miskin dapat selaras dalam
memelihara lingkungan hidup sekaligus meningkatkan kesejahteraan
mereka ternyata gagal mencapai tujuannya.
Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kelemahan programprogram tersebut

dalam menjawab

berbagai kebutuhan dan

karakteristik masyarakat yang menjadi obyek dari program tersebut.
Bersadarkan hasil survey BPS 2003 menunjukkan dari 36,3 juta jiwa
penduduk miskin lebih banyak tinggal di pelosok pedesaan yang hidup
sebagai petani, termasuk masyarakat nelayan dan masyarakat yang
tergantung dari mengelola lahan hutan atau masyarakat desa hutan
(MDH). Kurang maksimalnya penggunaan sumberdaya di sekitar hutan,

86
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seperti

pemanfaatan

sumberdaya

alam

dan

lingkungan

bagi

kepentingan masyarakat, juga turut mengakibatkan terus bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Padahal potensi sumberdaya alam dan
lingkungan yang tersedia sangat memungkinkan untuk dikembangkan,
hanya saja dikarenakan berbagai keterbatasan kemampuan dari
masyarakat dalam mengelolanya maka potensi tersebut tidak dapat
digunakan secara maksimal. Walaupun telah dikeluarkan kebijakan
tentang hak untuk mengelola sumberdaya hutan secara mandiri kepada
masyarakat sekitar hutan, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan
tentang HPHKM (Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan) melalui SK
Menhut No 677/1998,

namun pengeluaran kebijakan tersebut

dianggap masih relatip baru, sementara kemiskinan masyarakat sekitar
hutan sudah bertambah banyak.
Di sisi lain dalam SK tersebut HPHKM hanya diberikan kepada
masyarakat sekitar hutan yang terwadahi dalam bentuk koperasi dalam
jangka waktu tertentu. Bagi masyarakat sekitar hutan yang tidak masuk
kedalam anggota koperasi, dirasa kurang mendapat perhatian. Dengan
demikian, kebijakan tentang hak pengelolaan ini belum sepenuhnya
dapat dirasakan oleh semua lapisan dan belum memberikan rasa aman
kepada masyarakat sekitar hutan dalam jangka panjang. Keterbatasan
kemampuan yang dialami masyarakat sekitar hutan adalah akibat
sebelumnya kurang diberdayakan dalam pengelolaan hutan bersama
masyarakat (PHBM), sehingga menjadi penyebab kemiskinan bagi
petani di desa hutan. Ketidakmampuan masyarakat pedesaan yang
identik dengan kemiskinan selalu relevan dengan tingkat pendidikan,
kesehatan, dan gizi sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas
kerja. Pernyataan ini dibuktikan dengan tingginya jumlah rumah tangga
miskin di Indonesia yaitu sekitar 68,4 % tidak tamat SD, dan hanya 28,8
% rumah tangga miskin yang berpendidikan tamat SD. Disamping itu,
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selain rendahnya tingkat pendidikan, ketidakmampuan yang dalami
masyarakat juga diakibatkan dari dampak kebijakan pemerintah
tentang pembangunan pertanian secara umum dan pembangunan
pedesaan yang kurang berpihak pada petani dan komunitas desa.
Belum lagi ditambah dengan banyaknya lahan pertanian masyarakat
yang beralih fungsi yaitu mulai dari alih fungsi lahan hutan ke lahan
perkebunan sampai lahan sawah yang meloloskan air (permeable)
menjadi pemukiman dan industri yang cenderung tidak meloloskan air
(impermeable).
Seperti di era Orde Baru dimana bandul pembangunan nasional
lebih berat pada pembangunan manufaktur dan industri yang
diperkotaan. Sementara pembangunan pertanian hanya difokuskan
pada upaya pencapaian peningkatan produksi pertanian guna
mencapai swasembada beras saja. Sebagai contoh tingginya laju alih
fungsi lahan sawah menjadi lahan industri khususnya di pulau jawa,
selain karena nilai tukar produk pertanian yang terus merososot, juga
karena input dan resiko usaha tani cendeung meningkat dan tidak tetap
(unpredictable)88, perhatian dan pengembangan sektor pertanian ke
jenis komoditas lain kurang mendapat perhatian. Orientasi kebijakan
yang demikian, jelas menempatkan petani dan sektor pertanian hanya
menjadi objek pembangunan.
Kondisi di atas menambah beban masyarakat petani di luar padi
semakin terpuruk. Keterpurukan ini juga semakin diperparah dengan
banyaknya alih fungsi lahan pertanian subur terutama di sekitar hutan,
ke penggunaan non pertanian serta masuknya agribisnis skala besar
yang semakin menyulitkan petani kecil untuk bersaing. Sementara
praktek pertanian yang berkembang disamping kurang melibatkan
partisipasi
88

masyarakat

(lebih

banyak

menggunakan

teknologi
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moderen), juga semakin merusak lingkungan dan mengancam
keberlanjutan.
Keadaan semacam ini menyebabkan bertambahnya kantongkantong kemiskinan di hampir semua daerah atau propinsi di
Indonesia. Dari ketidakmampuan yang dialami masyarakat sekitar
hutan, akibat kurangnya pemberdayaan akan berpengaruh pada
penurunan tingkat kesejahteraan. Permasalahan utama bagi petani
penggarap yang menjadi penyebab menurunnya tingkat kesejahteraan
sehingga masyarakat menjadi miskin, juga disebabkan oleh berbagai
faktor atau keterbatasan, diantaranya :
a.

Sebagian petani sekitar hutan miskin karena memang tidak
memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya (they are
poor because they are poor),

b.

Luas lahan petani penggarap semakin berkurang atau sempit dan
mendapat tekanan untuk terus terkonversi,

c.

Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan atau
modal

d.

Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan
teknologi yang lebih baik,

e.

Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak
memadai,

f.

Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebuttawar (bargaining position) yang sangat lemah,

g.

Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani dan
bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan angka
pengangguran ikut bertambah.

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan diatas, secara umum
permasalahan kemiskinan yang dialami masyarakat desa di sekitar hutan
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lebih banyak disebabkan oleh :
a. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa yang hidup dalam

sektor pertanian, serta rendahnya pengetahuan dan keterampilan
masyarakat di sektor pertanian dan diluar sektor pertanian.
b. Kepemilikan lahan yang dirasakan masyarakat semakin sempit dan

terbatasnya peluang untuk bekerja diluar sektor pertanian.
c. Selain tidak dimilikinya faktor produksi sendiri, juga tidak

mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan
kekuatan sendiri.
d. Kondisi alam dan geografis desa yang sebagian sulit dijangkau sarana

transportasi dan komunikasi lainnya sehingga akses informasi yang
masuk ke desa sangat terbatas.

2. Konsep Pengelolaan Hutan
a. Ekototaliter dan Ekopupulis

Salah seorang ahli kehutanan Indonesia, San Afri Awang, dalam
bukunya yang berjudul “Politik Kehutanan Masyarakat”, menuliskan
beberapa konsepsi tentang hubungan manusia dengan alam, konsepsi
ekologis itu antara lain adalah :
1) Konsepsi Ekototaliter atau Ekofasisme
Dalam konsepsi ini agenda-agenda lingkungan atau alam harus
dipegang oleh institusi yang kuat sebagiamna badan supranasional
seperti PBB atau lembaga besar lain sebagimana LSM lingkungan
tingkat dunia, maupun lembaga donor (seperti IMF, World Bank
maupun ADB) yang memiliki kekuatan untuk memaksakan agendaagenda

pengelolaan

lingkungan

hidup

demi

terciptanya

pengendalian kesadaran lingkungan global89.
Dalam konsepesi ini konservasi lingkungan dianggap lebih penting
89

San Afri Awang,“Politik Kehutanan Masyarakat”, Kreasi Wacana, 2003, Yogyakarta, hal. 16.

89

dari pada kehidupan rakyat, khususnya rakyat miskin, menurut cara
pandang ini bahkan bila ada manusia yang tinggal di daerah yang
harus di konservasi seperti daerah hutan tropis ataupun daerah
resapan air maka rakyat bagaimanapun juga harus dipindahkan dari
tempat tersebut entah bagaimana pun caranya, bahkan tanpa harus
memperhitungkan ongkos sosial yang mungkin saja timbul dari
pemindahan ini, seperti rakyat yang kehilangan pekerjaan atau
bahkan kehilangan nyawanya, resiko sosial yang timbul ini dianggap
hal yang biasa karena merupakan bagian dari proses seleksi alam
sebagaimana yang ada dalam paham Darwinisme. Pendekatan
konsepsi ini, pertentangan antara rakyat dan lembaga-lembaga
pengatur sumber daya alam seperti hutan tidak dapat dielakkan
lagi, bahkan perlawanan yang muncul dari praktek konsepsi ini
harus disikapi dengan cara-cara represif.

2) Konsepsi Ekopopulisme atau Ekologi Kerakyatan
Konsepsi ini berbeda dengan konsepsi sebelumnya, karena
konsepsi ini dibangun dengan landasan berfikir bahwa masyarakat
memiliki kearifan lokal yang mampu mengelola lingkungan hidup
secara lestari.
Dalam ekopopulisme terbagi dua jenis pendekatan yaitu
pendekatan ekopupulisme kuat (Strong Ekopopulism), dimana
konsepsi ini berlandaskan pada anggapan bahwa keadaan suatu
wilayah memiliki sejarah wilayah yang sama tuanya dengan sejarah
manusia, serta dengan demografi dan ekonomi yang stabil, dan
juga hanya sedikit mendapat campur tangan dari pihak luar,
sehingga campur tangan selain dari komunitas masyarakat tinggal
di wilayah lingkungan tersebut seperti pemerintah atau lembaga
lainnya tidak dapat dibenarkan. Orang-orang pemerintah atau
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lembaga asing (dari luar wilyah tersebut) adalah orang yang harus
dihindari, dalam konsepsi ini orang-orang hanya dapat dipercaya
untuk mengelola lingkungan tersebut adalah “pakar-pakar” lokal
seperti pimpinan adat atau pimpinan religi dalam masyarakat yang
menetap di wilayah tersebut.
Pendekatan yang kedua disebut Ekopopulisme Lemah (weak
ekopopulism) yang menempatkan pengetahuan milik masyarakat
yang tinggal di daerah tersebut merupakan pengetahuan yang
kualitasnya setara dengan pengetahuan ilmiah. Dalam pendekatan
ini, inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola
lingkungan alam (termasuk hutan) secara arif berdasarkan polapola adat patut untuk dilestarikan dikembangkan karena memiliki
posisi yang seimbang dengan pengetahuan ilmiah.

b. Kehutanan Sosial (Social Forestry)
Dalam perkembangan kotemporer tentang pengelolaan hutan
dikenal istilah Kehutanan Sosial (Social Forestry), dimana untuk kali
pertama dikenalkan oleh ahli kehutanan bermana Westoby, pada
tahun 1968, dimana istilah ini dipergunakan dalam salah satu strategi
pembangunan kehutanan. Menurut Westoby, Kehutanan Sosial (Social
Forestry) merupakan suatu pendekatan pembangunan kehutanan yang
mempunyai tujuan memproduksi manfaat hutan untuk perlindungan
dan rekreasi bagi masyarakat.
Sementara itu FAO pada tahun 1978 memperkenalkan istilah
Kehutanan Masyarakat atau

Community Forestry (CF)

untuk

menggambarkan segala macam keadaan yang melibatkan penduduk
lokal dalam kegiatan pembangunan kehutanan.
Spektrum dari defenisi Kehutanan Masyarakat (CF) oleh FAO
pada tahun 1978 tersebut meliputi kegiatan yang berkaitan dengan
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pembuatan kebun kayu (woodlots) di wilayah yang kekurangan kayu
dan hasil hutan lainnya untuk kebutuhan penduduk lokal, menanam
pohon kayu-kayuan dilahan usahatani masyarakat agar dapat
menyediakan tanaman yang menguntungkan petani. Sangat mungkin
sekali dalam spektrum defenisi tersebut juga meliputi kegiatan
procesing hasil hutan pada tingkat usaha rumah tangga seperti industri
kerajinan rumah tangga untuk menambah pendapatan, sebagai salah
satu kegiatan masyarakat di sekitar desa-desa hutan. Kemudian FAO
menyatakan bahwa Kehutanan Masyarakat (CF) sebenarnya berangkat
dari pengertian partisipasi aktif dari masyarakat. Perkembangan
Kehutanan Sosial (Social Forestry) di India agak sedikit berbeda. Komisi
Nasional Pertanian India pada tahun 1976 bahwa defenisi Kehutanan
Sosial (Social Forestry) didasarkan kepada pengertian yang berkaitan
dengan “Sick Land” (Phisically) dan “Sick People” (Economically).
Dengan luas lahan yang kecil dan kondisi hutan yang sebagian besar
rusak, maka di India Kehutanan Sosial (Social Forestry) dikaitkan
dengan upaya-upaya untuk menghasilkan barang-barang seperti kayu
bakar, fodder (pakan ternak berupa pohon), kayu-kayu berukuran kecil
dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar hutan,
terutama sekali masyarakat yang kurang mampu.
Menurut Foley dan Barnard, Kehutanan Sosial (Social Forestry)
adalah ilmu dan seni mengenai kayu-kayuan/pohon atau dan vegetasi
lainnya pada semua lahan yang ada dan mengelola hutan yang ada
dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menyediakan segala
macam barang/bahan-bahan dan jasa-jasa untuk anggota masyarakat
desa dan juga kelompok masyarakat.
Menurut Tewari, Kehutanan Sosial (Social Forestry) adalah ilmu
dan seni mengenai kayu-kayuan/pohon atau dan vegetasi lainnya pada
semua lahan yang ada dan mengelola hutan yang ada dengan erat
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sekali melibatkan masyarakat dengan suatu kepentingan pada
penyediaan segala macam barang/bahan-bahan dan jasa-jasa untuk
individu dan juga masyarakat.
Bachkheti, mendefenisikan Kehutanan Sosial (Social Forestry)
sebagai suatu kegiatan penanaman kayu di dalam dan sekitar
lingkungan manusia. Tujuannya untuk menyediakan secara lokal
kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk dengan penekanan pada kayu,
bahan bakar (kayu bakar, buah-buahan, fodder) dan memulihkan
keseimbangan ekologi yang semakin memburuk.
Dalam kaitannya dengan Kehutanan Sosial (Social Forestry) ini,
Noronha dan Spears menyatakan bahwa yang paling utama dalam
proyek Kehutanan Sosial (Social Forestry) terletak dalam kata “Social”,
yang berarti proyek menjamin kebutuhan lokal dengan memasukkan
manfaat bagi masyarakat di dalam membuat rancangan dan
pelaksanaan kegiatan penghutanan kembali dan pembagian manfaat
hasil hutan tersebut bagi masyarakat lokal.
Perbedaan Social Forestry dengan Conventional Forestry,
terutama sekali terletak pada aspek non-monetized bidang ekonomi,
termasuk manfaat partisipasi, dan secara tidak langsung termasuk
perbedaan sifat dan keahlian yang dimiliki oleh para rimbawan. Dalam
kasus seperti ini memang antara Traditional Forester dengan Social
Forester memiliki perbedaan yang mendasar, terutama sekali dalam
pendekatan pengambilan keputusan mengenai perencanaan hutan.
Sedangkan Pelinck, menggambarkan Community Forestry (CF) sebagai
suatu kegiatan yang mempromosikan “kesadaran pembangunan”,
pengetahuan dan bertanggungjawab atas kelestarian SDH dan
masyarakat sekitar hutan serta memberi manfaat kepada mereka.
Sementara itu Wiersum, memandang Kehutanan Sosial (Social
Forestry) harus merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan

93

profesionalisme rimbawan yang tujuan khususnya pada peningkatan
partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga dan mengakomodir aspirasi mereka ke
dalam pembangunan kehutanan.
Hadley menggunakan istilah “Extention Forestry” dalam
menggambarkan kegiatan kehutanan yang melibatkan masyarakat.
Dalam kaitan ini menurut Hadley, pengertian Kehutanan Sosial (Social
Forestry) adalah suatu proses pendidikan informal yang diorientasikan
pada kebutuhan-kebutuhan, sepenuhnya melalui individu dan
kelompok kecil masyarakat yang mempunyai kaitan dengan kegiatan
komunikasi yang dicirikan oleh adanya partisipasi dari para
anggotanya. Foley and Barnard menjelaskan bentuk Kehutanan Sosial
(Social Forestry) adalah “Farm and Community Forestry” dan
mempunyai tujuan membantu memecahkan masalah supply kayu
pada masyarakat, memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan
memelihara

lingkungan dimana mereka hidup, dengan jalan

menamam pohon pada lahan pertanian mereka yang ada di sekitar
desa mereka.
Sementara itu Cernea, menyatakan bahwa program Kehutanan
Sosial (Social Forestry) adalah suatu upaya mempercepat tindakan
perubahan budaya dalam kaitan dengan tingkah laku sejumlah besar
masyarakat, dengan kewajiban mematuhi menanam dan melindungi
pohon-pohon.
Vergara telah berusaha meringkas mengenai karakteristik
Kehutanan Sosial (Social Forestry) sebagai berikut : Kehutanan Sosial
merupakan suatu operasi skala kecil tentang penggunaan lahan yang
menjangkau pengertian dari kehutanan murni sampai agroforestry,
direncanakan

dan

dilaksanakan

oleh

individu

atau

kelompok/komunitas, untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga
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bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini lahan lokasi
kegiatan dapat berupa lahan milik, komunitas atau pemilikan bersama
atau lahan yang dikontrak masyarakat dari pemerintah, tetapi petani
mendapatkan beberapa kemudahan. Berdasarkan pada pengertian
defenisi-defenisi diatas dan gambaran dari tinjauan literatur serta
pengalaman praktis lapangan maka defenisi Kehutanan Sosial (Social
Forestry) yang lebih komprehensif dan tepat guna dapat diusulkan
sebagai berikut : Kehutanan Sosial (Social Forestry) merupakan suatu
kegiatan penanaman pohon, pemanenan dan pengolahan, dimana
sistem penanamannya dengan salah satu atau dikombinasikan dengan
tanaman perdagangan, tanaman pangan, tanaman pakan ternak,
melibatkan penduduk secara individu atau komunal, untuk tujuan
pemenuhan kebutuhan subsistem, komersial masyarakat dan untuk
kebutuhan lingkungan.
Walaupun defenisi di atas mempunyai elemen-elemen yang
sama, tetapi keberadaannya berbeda di dalam hal cakupan, tujuan dan
pendekatan. Misalnya Komisi Nasional Pertanian India (1976)
menetapkan target groupnya adalah bagian masyarakat yang serba
kekurangan atau kurang mampu. Sementara Westoby, Pelinck
menitikberatkan pada seluruh komunitas masyarakat. Noronha and
Spears membatasi defenisi mereka pada kegiatan-kegiatan kehutanan
yang meliputi hanya sektor “non-monetized”. Dalam banyak program
Kehutanan Sosial (Social Forestry), usaha tani kehutanan komersial
merupakan suatu komponen utama. Kehutanan Sosial (Social Forestry)
di Gujarat India merupakan salah satu contoh terbaik.
Didalam tujuannya, mereka seperti Westoby dalam Tewari
(1983), NCA (1976) dan Bachkheti (1984) membatasi defenisi mereka
pada manfaat lingkungan, bahan bakar, fodder, buah-buahan dan
ketersediaan kayu ukuran kecil. Defenisi FAO (1978) meliputi semua
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bidang kegiatan dari penanaman pohon sampai processing hasil-hasil
hutan, mulai tingkat subsistem sampai tingkat komersial. Westoby
dalam Tewari, NCA dan Bachkheti, defenisi partisipasi masyarakat
tidak dinyatakan dengan tegas. Dalam defenisi Hadley, Pelick dan
Cernea, pendekatan pendidikan dikhususkan pada pengembangan
kesadaran

dan

pengetahuan,

dalam

rangka

mengembangkan

perubahan tingkah laku masyarakat.
Dalam sebuah seminar internasional satu dekade yang lalu
mengenai Kehutanan Social (Social Forestry) yang dilaksanakan di
Fakultas Kehutanan UGM tanggal 29 Agustus sampai 2 September
1994, berdasarkan perumusan hasil seminar, terdapat 6 macam
defenisi Kehutanan Social (Social Forestry) yang dapat diuraikan
sebagai berikut:
1) Kehutanan Sosial (Social Forestry) merupakan suatu nama kolektif
untuk berbagai strategi pengelolaan hutan yang memberikan
perhatian khusus pada distribusi pemerataan hasil-hasil hutan yang
berkaitan dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat dalam
populasi dan untuk meningkatkan partisipasi organisasi lokal dan
masyarakat di dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan biomasa
kayu.
2) Kehutanan Sosial (Social Forestry) dapat didefenisikan sebagai satu
strategi pembangunan atau intervensi organisasi rimbawan
profesional dan organisasi pembangunan lainnya dengan tujuan
untuk aktif merangsang pelibatan penduduk lokal dalam skala kecil.
Diversifikasi kegiatan pengelolaan hutan sebagai satu tujuan untuk
meningkatkan kondisi pekerjaan penduduk tersebut.
3) Kehutanan Sosial (Social Forestry) adalah satu strategi yang
dititikberatkan pada pemecahan masalah-masalah penduduk lokal
dan pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu, hasil utama
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kehutanan tidak semata-mata kayu. Lebih dari itu, kehutanan dapat
diarahkan untuk menghasilkan berbagai macam komoditi sesuai
dengan kebutuhan penduduk disuatu wilayah, termasuk bahan
bakar, bahan makanan, pakan ternak, air, hewan alam yang liar dan
yang menarik.
4) Kehutanan Sosial (Social Forestry) adalah secara mendasar
diarahkan pada peningkatan produktivitas, pemerataan, dan
kelestarian didalam pembangunan hutan dan sumberdaya alam
melalui partisipasi penduduk yang efektif.
5)

Sistem Kehutanan Sosial (Social Forestry) yang dilaksanakan oleh
Perhutani adalah suatu sistem dimana penduduk lokal berperanan
aktif di dalam pengelolaan hutan dengan memberikan tekanan
khusus kepada pembangunan hutan tanaman. Tujuan sistem
Kehutanan Sosial (Social Forestry) adalah berhasilnya suatu
kegiatan penghutanan kembali untuk mendapatkan fungsi hutan
yang optimum dan pada saat yang sama untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial penduduk lokal.

6) Kehutanan Sosial (Social Forestry) dilaksanakan dalam wilayah
hutan yang sedang dikelola oleh Perum Perhutani, sementara
Community Forestry (CF) dilaksanakan di lahan milik.
Pada kurun waktu dua dekade yang lalu, istilah Farm Forestry
(FF) dan Community Forestry (CF) telah muncul sebagai suatu reaksi
mendasar dari problem yang disebabkan oleh semakin luasnya lahan
dan

banyaknya

pohon-pohon

yang

hilang

di

negara-negara

berkembang. Tujuan FF dan CF adalah membantu masyarakat/rakyat
memecahkan masalah persediaan kayu mereka sendiri, memenuhi
kebutuhan mereka sendiri dan memelihara lingkungan dimana mereka
hidup melalui penanaman pohon di atas lahan usaha tani rakyat dan
disekitar desa.
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Dalam

kaitannya

dengan

masalah

kekurangan

pohon,

pelayanan melalui strategi khutanan konvensional sama sekali dibatasi
dalam hal cakupannya (ruang lingkup) untuk pelaksanaan/aksi.
Kekurangan tenaga kerja profesional dan sumberdaya membawa
pertanyaan

baru,

sebesar

apakah

kemampuan

dan

peranan

Departemen Kehutanan dapat melaksanakan penanaman kembali
kawasan hutan yang rusak pada skala yang diperlukan agar mempunyai
satu dampak dalam memerangi pengrusakan hutan dan pemenuhan
permintaan untuk hasil-hasil kayu. Namun demikian pelaksanaan
pengelolaan hutan biasanya dibatasi dalam hal hanya pada lokasi yang
ditunjuk sebagai hutan cadangan. Seperti diketahui bahwa kebutuhan
akan pohon-pohon memang dijumpai hampir disetiap negara mana
saja, kebutuhan tersebut sangat bervariasi dan spesifik. Dalam
pelaksanaan FF dan CF banyak penduduk dilibatkan dalam kegiatan
tersebut. Penanaman pohon telah dikembangkan tidak hanya dalam
pembuatan

tanaman

dan

perlindungan

hutan,

tetapi

dapat

menjangkau pada siap saja yang membutuhkan pohon-pohonan untuk
kebutuhan hidup.
FF dan CF menawarkan satu pendekatan yang dikaitkan dengan
masalah-masalah tersebut. Dengan membantu penduduk pedesaan
agar menanam pohon sendiri, biaya penghutanan kembali dapat
dikurangi.

Dengan demikian dimungkinkan

dikembangkan
Departemen

diseluruh
Kehutanan.

batas-batas
Lebih

penting

penanaman pohon

hutan
lagi,

lindung
hal

“milik”

seperti

ini

memungkinkan keluarga dan masyarakat memutuskan apa yang
menjadi prioritas bagi mereka sendiri, dan menanam jenis dan jumlah
pohon yang mereka pilih di dalam lokasi yang mereka rasakan lebih
relevan dengan kebutuhan mereka.
Satu dari negara-negara yang memulai kegiatan utama dalam FF
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dan CF adalah RRC. Suatu upaya besar-besaran pembangunan FF dan
CF adalah melalui kampanye selama kurun waktu 1950-an dengan
tujuan

untuk

mencukupi

cadangan

kayu

setelah

mengalami

kekurangan yang disebabkan oleh kegiatan pada masa perang,
pengabaian terhadap sumberdaya, dan kegiatan eksploitasi yang
melebihi kemampuan tersedia. Program FF dan CF sudah dilaksanakan
oleh masyarakat dan unit produksi kolektif dibangun oleh pemerintah
selama periode Revolusi Kebudayaan di RRC.
Contoh lain adalah Republik Korea yang telah mengembangkan
program penanaman pohon secara luas dengan hasil yang sangat
dramatik. Kebutuhan untuk penanaman pohon menjadi kuat sekali dan
mulai tampak pada tahun 1950 dan awal tahun 1960, ketika diketahui
bahwa negara mengalami kelangkaan kayu setiap tahun dan muncul
masalah lingkungan karena terjadi deforestasi secara cepat sekali.
Tahun 1962, promosi penanaman kembali pohon-pohon di atas lahan
komunal ditetapkan menjadi skala prioritas kegiatan nasional. Kegiatan
penanaman pohon tersebut tetap masih banyak dilaksanakan sampai
akhir tahun 1960-an. Perencanaan 10 tahun Hutan Nasional pada
tahun 1973 menetapkan target penanaman pohon setiap tahunnya.
Upaya intensif dibuat untuk memobilisasi dukungan dan kerjasama
ditingkat desa. Pada tahun 1977, target yang dituangkan dalam
perencanaan telah dicapai. Pada rencana nasional 5 tahun berikutnya
biaya penanaman pohon lebih ditingkatkan lagi dari pelaksanaan tahun
sebelumnya.
Juga di India, kegiatan FF dan CF dimulai pengembangannya
pada tahun 1960 dan awal tahun 1970. Satu hal paling signifikan di
antara awal tahun 1960-an adalah di Tamil Nadu. Pemerintah Gujarat
juga telah memainkan peranan pioneer, melalui promosi berbagai tipe
dan pola penanaman. Kesuksesan dapat dicapai dalam arti kata pada
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jumlah pohon yang ditanam. Di India pola FF didasarkan pada kegiatan
penanaman pohon jenis komersil pada lahan milik rakyat.
Di

Filipina

juga

selama

tahun

1970

telah

berusaha

mengembangkan penanaman pohon yang melibatkan perusahaan kecil
untuk memasok kayu pada industri kertas dari perusahaan Paper
Industries Corporation of the Philippines (PICOP). Dibawah pola ini,
petani disediakan bantuan dana loan atau pinjaman lunak untuk
pemenuhan biaya pengadaan bibit dan penanaman. Perusahaan
industri kertas juga menjamin harga pasar minimum untuk kayu yang
dihasilkan oleh perusahaan rakyat (small-holder).
Setelah tahun 1970, sejumlah lembaga donor internasional juga
menjadi yakin akan pentingnya upaya mengembangkan FF dan CF dan
mereka bersedia membantu usaha-usaha FF dan CF sebagai langkah
pemecahan masalah yang menghubungkan krisis kekurangan kayu
pada masa yang akan datang di seluruh dunia. Publikasi tahun 1978
dari kertas kerja World Bank mengenai Kertas Kerja Kebijakan
Kehutanan diterima sebagai promosi kehutanan untuk tujuan yang
lebih luas agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk pedesaan,
terutama sekali penduduk miskin.
Kongres Kehutanan Sedunia Ke-8 tahun 1978 di Jakarta perlu
dicatat sebagai satu hal yang sangat mendukung promosi CF. Tema
kongres pada waktu itu memilih tema Hutan Untuk Rakyat (Forest For
People). Konsep CF secara aktif dikembangkan dan dipromosikan oleh
FAO melalui program kehutanan untuk pembangunan masyarakat
lokal. Ruang lingkup, tujuan dan filosofi program ini menekankan pada
langkah swadaya dan dukungan masyarakat. Salah satu kertas kerja
kehutanan dalam kongres tersebut yang berjudul “Forestry for Local
Community Development” mengatakan bahwa, “tujuan dari hutan
untuk rakyat/masyarakat adalah untuk meningkatkan standard hidup
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penduduk

pedesaan,

melibatkan

masyarakat

dalam

proses

pengambilan keputusan yang sesuai dengan kenyataan yang ada,
untuk mentransfer mereka menjadi penduduk warga yang dinamis,
petani/warga menyumbangkan hasil hutan untuk kepentingan yang
lebih luas, dimana tujuan akhir ini tidak bersifat fisik tetapi berwajah.
Berdasarkan pada pembahasan tersebut di atas, maka dapatlah
kita katakan bahwa Kehutanan Sosial (Social Forestry) sebetulnya
merupakan suatu batasan umum untuk pelaksanaan kegiatan
kehutanan yang partisipatif atau kegiatan kehutanan yang melibatkan
masyarakat secara aktif, mulai dari perencanaan, pemasaran, sampai
pada monitoring dan evaluasi. Secara prinsipil dapat dirumuskan
bahwa Kehutanan Sosial (Social Forestry) didalam bentuk kegiatannya
memiliki 2 komponen utama yaitu : (1) Community Forestry (CF); dan
(2) Farm Forestry (FF).

c.

Argoforestry
Pelaksanaan konsep kehutanaan sosial ini diselaraskan dengan

metode argoforestry, dimana hutan juga dimanfaatkan secara
ekonomis, hal ini dikenal juga dengan argoforestry. Dimana
pengertian agroforestri adalah suatu sistem penggunaan lahan yang
bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan hasil total
secara

lestari,

dengan

cara

mengkombinasikan

tanaman

pangan/pakan ternak dengan tanaman pohon pada sebidang lahan
yang sama, baik secara bersamaan atau secara bergantian, dengan
menggunakan praktek-praktek pengolahan yang sesuai dengan
kondisi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya setempat90.

90

Kurniatun Hairiah, 2003. Pengantar Agroforestri, World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor.
Halaman 2
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Berdasarkan kombinasi dari jenis tanaman pertanian dan
tanaman kehutanan yang diusahakan, agroforestry dapat dibagi
menjadi beberapa bentuk, yaitu silviagrikultur, silvipastura, silvifiseri
dan silviagripastura.
1) Silviagrikultur
Silviagrikultur adalah suatu bentuk agroforestry yang merupakan
usaha campuran antara tanaman pangan (padi, jagung, sayuran
dan lain-lain) dengan tanaman kehutanan pada satu lahan yang
sama. Kombinasi usaha ini dapat dilaksanakan dengan cara
pengaturan ruang, misalnya penanaman pohon tepi, penanaman
dalam larikan yang berselang-seling, penanaman dalam jalur
(strips) yang berselang seling dan penanaman campuran secara
acak, antara tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. Cara
lain dalam melaksanakan silviagrikultur adalah dengan cara
pengaturan tanaman menurut waktu, misalnya perladangan
berpindah, penanaman tumpang sari dan sistim pekarangan
(penanaman secara terpadu/ serempak).
a) Penanaman Pohon Tepi

Penanaman pohon tepi sering digunakan apabila
tanaman pangan yang akan diusahakan tidak atau hanya sedikit
memerlukan naungan. Pohon-pohon tepi yang ditanam dapat
berperan sebagai tanda batas pemilikan lahan, pagar hidup,
sekat bakar, tirai angin dan dapat pula sebagai pelindung atau
pengikat tanah jika ditanam pada tanah labil/tepi jurang. Hasil
yang dapat diperoleh dari pohoh dapat berupa kayu bakar,
kayu bangunan, pupuk hujau, pakan ternak, buah dan lain-lain.
b)

Larikan Berselang-seling
Pada bentuk campuran ini, tanaman kehutanan ditanam
dalam larikan yang diselang-seling dengan larikan tanaman
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pangan. Ruang-ruang terbuka diantara pohon-pohon relatif
sempit. Bentuk campuran ini digunakan apabila tanaman
pangan agak memerlukan naungan (atau agak tanahan
naungan) dan agak banyak memerlukan pupuk organik/pupuk
hijau yang berasal dari guguran daun pohon (serasah).
c)

Jalur Berselang-seling
Pada bentuk campuran ini, tanaman kehutanan ditanam
dalam jalur-jalur (dalam 1 jalur terdiri beberapa larik) yang
diselang-seling dengan jalur-jalur tanaman pangan. Pada
bentuk campuran ini ruang-ruang terbuka antar jalur lebih
lebar.

d)

Campuran Acak
Pada bentuk campuran acak, pohon-pohon hutan
ditanam secara tidak beraturan (tidak mengikuti larikan atau
jalur antara tanaman pangan. Bentuk ini sering ditemukan pada
pertanian tradisional, dimana pohon-pohon yang tumbuh
berasal dari regenerasi alami (anakan atau trubusan) dan bukan
berasal dari suatu penanaman. Dilihat dari sudut pengaturan
ruang, pekarangan dapat pula digolongkan kedalam bentuk ini.

e)

Perladangan Berpindah
Perladangan berpindah merupakan bentuk kegiatan
agroforestry yang paling tua. Hutan alam/belukar ditebang,
dikeringkan, dibakar dan selanjutnya ditanamai dengan
tanaman pangan selama 2-3 tahun. Setelah itu lahan
ditinggalkan beberapa tahun (8-10 tahun), agar kesuburan
meningkat kembali, dan kemudian ditanami kembali dengan
tanaman pangan; cara pengerjaan lahannya adalah seperti
pembukaan

pertama.

Dengan

semakin

meningkatnya

kebutuhan pangan (karena jumlah penduduk yang meningkat),
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maka masa bera dari bekas lading semakin pendek sehingga
tidak cukup waktu untuk mengembalikan kesuburan tanahnya.
Perladangan, yang sekarang masih banyak dilakukan di
berbagai daerah, akan menyebabkan tanah lebih lama terbuka
dan hal ini akan menyebabkan meningkatnya aliran permukaan
dan erosi, sehingga tingkat produksi yang tinggi dan lestari
tidak akan bias tercapai.
f)

Tumpangsari
Bentuk agroforestry ini berasal dari Burma dan
dirancang pemerintah untuk menekan biaya penanaman dalam
kegiatan reboisasi. Dalam cara ini petani mendapat hak untuk
menanam tanaman pangan pada lahan hutan, dengan
kewajiban melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon
hutan melalui suatu surat perjanjian. Selama pohon masih
muda dan tajuknya belum saling menutup, petani diijinkan
untuk

menanam

tanaman

pangan

diantara

tanaman

kehutanan, biasanya masa tumpang sari ini berkisar antara 2-3
tahun. Apabila usaha penanaman tanaman pangan sudah tidak
memungkinkan, karena danya naungan dari pohon hutan, maka
petani dipindahkan kelahan lain yang akan direboisasi, untuk
mengulangi usaha yang sama. Sementara itu areal yang
ditinggalkan akan dibiarkan berkembang menjadi hutan tanam.
g)

Pekarangan
Merupakan suatu bentuk agroforestry yang banyak
terdapat di Pulau Jawa. Pada bentuk ini, kombinasi permanen
dari tanaman pangan (semusim dan tahunan) dan tanaman
kehutanan, yang ditanam secara campuran sehingga terdapat
suatu struktur tajuk seperti hutan.
Hal yang menarik dari cara ini adalah peranan
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ekonomis dan ekologis dari bentuk tersebut, yaitu dapat
menghasilkan pangan, pakan ternak, kayu bakar dan kayu
bangunan, pupuk hijau dan pada waktu yang bersamaan
pekarangan

dapat

menstabilkan

dan

mempertahankan

kesuburan tanahnya.

2) Silvipastura
Pada silvipastura dilakukan kombinasi penanaman tanaman
pohon dengan tanaman pakan ternak pada suatu unit lahan yang
sama. Hal ini berlainan dengan padang rumput yang biasa
digunakan untuk pemeliharaan ternak secara tradisional.
Pada padang penggembalaan tradisional sering digunakan
api untuk memproduksi pakan ternak. Pembakaran ini dapat
menurunkan kesuburan tanah karena banyaknya biomasa yang
terbakar. Bentuk campuran tanaman pada silvipastura adalah
seperti pada silviagrikultur.
3) Silvifiseri
Pada silvifiseri dilakukan kombinasi penanaman tanaman
kehutanan dengan usaha perikanan pada suatu unit lahan yang
sama. Tidak banyak keterangan mengenai praktek-praktek dari
bentuk ini. Umumnya dilaksanakan di daerah hutan payau atau
daerah yang terpotong-terpotong oleh aliran sungai. Adanya pohon
akan membantu pengendalian erosi dan sedimentasi tanah.
4) Silviagripastura
Dalam silviagripastura dilakukan kombinasi komponen
kehutanan, pertanian dan peternakan pada suatu unit lahan yang
sama. Hasil yang diperoleh berupa pangan, pakan ternak dan hasil
hutan.
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5) Silviagrifiseri
Silviagrifiseri adalah suatu bentuk agroforestry yang
merupakan perpaduan

usaha

kehutanan,

pertanian

dan

perikanan pada suatu unit lahan tertentu. Hasil yang diperoleh
berupa pangan, hasil hutan dan ikan.

d. Pengelolaan Hutan Bersama Mamsyarakat (PHBM)
Konsepsi Kehutanan sosial (Social Forestry) yang ada di
Indonesia di akomodir dalam konsepsi Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM), dimana pelaksanaan PHBM ini berpedomana pada
Surat Keputusan Direktur Perum Perhutani tahun 2001 dengan Nomor
Keputusan 136/KPTS/DIR/2001, kemudian konsepsi ini disempurnakan
dengan konsep PHMB + (plus) yang pedoman pelaksanaannya
berlandaskan pada Keputusan Direktur Perum Perhutani dengan Nomor
Keputusan 268/KPTS/DIR/2007. pelaksanaan ini dimulai sejak tahun
2002 sampai dengan 2007 dan dalam rentang waktu tersebut
berdasarkan claim Perum Perhutani sebanyak 5.050 desa secara prinsip
telah dilaksanakan PHBM91.
Proses implementasi PHBM Plus melalui beberapa tahapan,
yaitu sosialisasi

intern

dan

ekstern,

dialog

multistakeholder,

pembentukan LMDH, pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat
pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten, perjanjian kerjasama dan
penyusunan renstra.
Sampai dengan Desember 2007 dari 5.590 desa hutan,
sebanyak 4.473 desa sudah terbentuk lembaga masyarakat desa hutan
(LMDH), 3.775 desa sudah melakukan perjanjian kerjasama dan 2.421
desa sudah menyusun renstra.

91

www.perumperhutani.com

106

C. Pembalakan Liar Hutan (Illegal Loging)
Pembalakan liar atau penebangan liar (illegal logging) adalah
kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah
atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat (ensiklopedia).
Istilah pembalakan muncul karena kejahatan yang terjadi lebih
kompleks antara lain adanya penebangan hutan dengan merusak alam
yang disertai pula kerusakan ekosistem yang lain dan kegiatan itu dilakukan
tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Serta adanya kegiatan
mengangkut, menjual hasil hutan, serta keuntungan dari hasil penjualan
digunakan untuk kegiatan pribadi, dimana kegiatan itu merugikan
pemerintah.
Selama sepuluh tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia
mencapai dua juta hektar per tahun. Selain kebakaran hutan, penebangan
liar (illegal loging) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Illegal
logging telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat
parah. Bahkan lebih dari itu, penebangan haram ini telah melibatkan
banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan
ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah
merambah ke kawasan lindung dan taman nasional.
Ada tiga jenis pembalakan illegal. Pertama, yang dilakukan oleh
orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan
jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang
pohon. Kedua, dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar
ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Ketiga dilakukan oleh
orang-orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat.
Persoalan illegal logging kini sudah menjadi fenomena umum yang
berlangsung di mana-mana. Illegal logging bukan merupakan tindakan
haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi
pekerjaan keseharian. Fenomena illegal logging kini bukan lagi merupakan
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masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam
penyelesaiaanya pun membutuhkan banyak pihak terkait.
Permasalahan mendasar yang dihadapi bagi penegak hukum dalam
memberantas illegal logging disebabkan illegal logging termasuk dalam
kategori kejahatan yang terorganisir, yaitu ada actor intelectualnya, ada
pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh penebang kayu yang hanya
diupah, pemilik modal (cukong), pembeli, penjual dan acapkali ada backing
dari oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat.
Di antara mereka selalu bekerja sama secara rapi, teratur dan solid.
Disinyalir ada yang membackingi, sehingga praktek illegal logging sangat
sulit diberantas, dan kalaupun ditemukan kasusnya yang dipidana bukan
actor intelectual atau cukong, hanya pelaku biasa seperti penebang kayu,
pengemudi, atau nakhoda kapal yang menjalankan kenderaannya. Pelaku
sebenarnya sudah kabur duluan sebelum petugas penegak hukum dapat
menangkapnya.
1. Dampak Illegal Logging
Kegiatan penebangan kayu secara liar (illegal logging) telah
menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber
daya hutan yang sudah hancur, selama masa orde baru kian menjadi
rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang sangat
besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas
tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah
sosial, budaya, politik dan lingkungan.
Dari perspektif ekonomi kegiatan illegal logging telah mengurangi
penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber
menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh illegal
logging , mencapai Rp.30 trilyun per tahun. Permasalahan ekonomi
yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial
akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya Dana Reboisasi (DR) dan
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Pemungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) akan tetapi lebih berdampak
pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk
memanfaatkan keragaman produk di masa depan (opprotunity cost).
Sebenarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat (penebang,
penyarad) dari kegiatan penebangan liar adalah sangat kecil karena
porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana
(cukong). Tak hanya itu, illegal logging juga mengakibatkan timbulnya
berbagai anomali di sektor kehutanan. Salah satu anomali terburuk
sebagai akibat maraknya illegal logging adalah ancaman proses
deindustrialisasi sektor kehutanan. Artinya, sektor kehutanan nasional
yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh
sumber daya alam yang bersifat terbaharui yang ditulang punggungi
oleh aktivitas pengusahaan hutan disektor hulu dan industrialisasi
kehutanan di sektor hilir kini tengah berada di ambang kehancuran.
Dari segi sosial budaya dapat dilihat munculnya sikap kurang
bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana
masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang
benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan
telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan,
sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini
bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan
yang besar.
Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya
sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan
hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim
mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta
hilangnya

keanekaragaman

hayati.

Kerusakan

habitat

dan

terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu
spesies termasuk fauna langka.
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Kemampuan tegakan (pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap
karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat
bermanfaat bagi mahluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin
minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan liar.
Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi yang berakibat pada
terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tadinya mempunyai
fungsi

pokok

sebagai

kawasan

pengawetan

keanekaragaman

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan juga sebagai wilayah
perlindungan

sistem

penyangga

kehidupan

telah

berubah

peruntukanya yang berakibat pada berubahnya fungsi kawasan
tersebut sehingga kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang
sangat bernilai serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi
tidak berfungsi lagi. Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan
sumber daya hutan akibat penebangan liar tanpa mengindahkan
kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik dimana upaya
mengembalikannya ke keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi
(irreversible).

2. Permasalahan Illegal Loging
Pada dasarnya masalah ilegal logging tidak terlepas dari
masalah kajian publik, yang sebenarnya berintikan masalah kebijakan
(policy problem), sehingga pemecahan masalahnya (problem solving)
juga harus dimulai dengan kebijakan publik (public policy) itu sendiri.
Perlu kita kaji akar permasalahan ilegal loggging tersebut secara
saksama berdasarkan konsep kajian publik. Dari kajian ini kita bisa
mengetahui dan memahami bahwa akar permasalahan ilegal logging
sebenarnya adalah masalah kebijakan dan pemecahan masalah.
Masalah kebijakan dalam menangani ilegal logging sangat
kompleks, mencakup masalah kebijakan internal (kehutanan) dan
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masalah kebijakan eksternal (di luar kehutanan). Kedua sumber
masalah ini berinteraksi satu sama lain. Akibatnya, hasil dari keduanya
membuat

suatu

vector

permasalahan.

Makin

kuat

vector

permasalahan; maka makin sulit pula ilegal loggging diatasi. Indikator
tersebut tampak dari semakin maraknya ilegal loggging , baik dalam
skala nasional maupun regional atau provinsi, sehingga apabila kondisi
ini tidak segera diatasi dengan “komitmen” bersama, maka dapat
dipastikan “pintu gerbang” kehancuran hutan telah dekat dihadapan
kita. Tidak berlebihan kiranya apabila dalam waktu 10-20 tahun
mendatang hutan tropis/alam akan punah, sementara hutan tanaman
belum menampakkan hasil yang signifikan.
Untuk mengetahui apa sebenarnya masalah kebijakan internal
dan apa masalah kebijakan eksternal, perlu kita identifikasi masalah
kebijakan tersebut sebagai berikut:
Menyangkut masalah kebijakan internal dimulai dengan
kelembagaan. Banyak lembaga kehutanan yang menangani hutan,
lebih-lebih dengan adanya era otonomi daerah mulai dari pemerintah
pusat yaitu Departemen Kehutanan dengan unit-unit pelaksana teknis
(UPT)-nya

di

daerah,

sampai

tingkat

daerah

(provinsi

dan

kabupaten/kotamadya) dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD)nya. Adanya lembaga atau instansi kehutanan ini tidak jelas tugas
pokok dan fungsinya masing-masing. Kadang terjadi tumpang tindih
kewenangan, serta dalam operasional tidak jelas tata hubungan
kerjanya. Dengan kata lain, tidak ada platform atau satuan pandang
yang sama satu sama lain mengenai sistem pengelolaan hutan yang
lestari, meskipun untuk itu telah ada banyak panduan tentang
bagaimana konsep sistem pengelolaan hutan lestari itu dari
Departemen Kehutanan.
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Ironisnya, kebijakan kelembagaan kehutanan antara pusat,
provinsi dan kabupaten/kota tidak merupakan kebijakan yang saling
mendukung, bahkan terkesan pusat (Departemen Kehutanan)
menjaga jarak dengan daerah dalam hal kewenangan, sehingga tidak
lagi terlihat arah pembangunan kehutanan yang jelas. Begitu
kompleksnya masalah ilegal loggging sehingga apa sebenarnya akar
permasalahan hingga penanganan ilegal loggging menjadi begitu sulit
dan bahkan Departemen Kehutanan telah mengeluarkan 5 (lima)
kebijakan pokok, di mana masalah pemberantasan penebangan liar
atau illegal logging menjadi kebijakan pokok yang pertama, di samping
kebijakan pokok yang lain, yaitu penanggulangan kebakaran hutan,
restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi alam, dan
desentralisasi sektor kehutanan (Kep. Menhut. no. 7501/ KptsII/2002).
Masalah lain, kebijakan pemerintah selama ini dengan
menetapkan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menhut, ternyata
tidak banyak mendukung prakondisi dalam pemantapan kawasan
hutan. Sampai saat ini hampir 80% kawasan hutan belum selesai
penetapan/pengukuhannya oleh Menteri Kehutanan, meskipun
barangkali secara fisik sudah 100% kawasan hutan di tata bebas.
Belum mantapnya status kawasan hutan ini, juga mengundang
permasalahan sengketa, di mana dalam setiap penyelesaian masalah
sengketa batas atau kawasan hutan di pengadilan, pihak kehutanan
selalu terpojok apabila sudah menyangkut masalah bukti hukum
status kawasan.
Hal ini sudah barang tentu juga dapat merupakan andil
timbulnya sengketa-sengketa kawasan baik karena penebangan liar
(illegal Logging), perambahan kawasan hutan maupun sengketa lahan
lainnya (land tenure). Perlu dipikirkan agar masalah pengukuhan
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kawasan hutan ini ditingkatkan perundang undangannya menjadi
undang-undang pengukuhan hutan, atau setidak-tidaknya peraturan
pemerintah

yang

dalam

pelaksanaan

pengukuhan/penetapan

kawasan hutan ditetapkan oleh Presiden melalui Keppres, sehingga
dengan demikian mengikat semua pihak dan terjaminnya kepastian
hukum kawasan hutan dari pada yang selama ini hanya ditetapkan
oleh Menteri Kehutanan (dengan Keputusan Menteri) saja.
Menyangkut masalah kebijakan Eksternal yaitu izin pendirian
atau izin penetapan kapasitas industri terpasang (industri perkayuan)
selama ini, ada pada kewenangan Depperindag, yang sebelumnya di
Dephut. Dengan izin tersebut berada di Depperindag maka seringkali
timbul kesenjangan antara sumber bahan baku yang ada di hutan
dengan kapasitas industri terpasang yang ada di industri perkayuan,
sehingga akibatnya industri mengalami kekurangan bahan baku.
Untuk itu tidak jarang terjadi industri perkayuan cenderung
“menampung” kayu-kayu yang bermasalah; hal tersebut jelas
mempunyai andil yang cukup kuat timbulnya penebangan liar atau
ilegal loggging .
Menyangkut ini diharapkan agar izin pendirian dan izin
kapasitas industri terpasang (hasil hutan) ditangani oleh satu atap di
Dephut, agar tanggung jawab publiknya jelas, dan tidak saling
menyalahkan antara Dephut dengan Depperindag (kembali seperti
semula). Tentunya hal ini memerlukan kearifan tersendiri dari pihak
terkait. Yang penting jangan ada vested of interest dari pihak-pihak
yang berkepentingan (contohnya: industri kelapa sawit; dimana ijin
industri dan kapasitas terpasangnya tetap berada di Departemen
Pertanian cq Ditjen Perkebunan, dan bukan di Depperindag).
Praktek Illegal logging dan eksploitasi hutan yang tidak
mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya
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hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat
dan kehilangan kayu senilai US$ 5 milyar, diantaranya berupa
pendapatan negara kurang lebih US$1.4 milyar setiap tahun. Kerugian
tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati
serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya
hutan.
Buruknya pola penanganan konvensional oleh pemerintah
sangat

mempengaruhi

efektivitas

penegakan

hukum.

Pola

penanganan yang hanya mengandalkan 18 instansi sesuai ketentuan
dalam Inpres No.4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan
kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh
wilayah republik Republik Indonesia, dalam satu mata rantai
pemberantasan illegal logging turut menentukan proses penegakan
hukum, di samping adanya indikasi masih lemahnya penegakan
hukum di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang korup.
Kekebalan para dalang/mastermind/aktor intelektual/backing/
pemodal/ pelaku utama terhadap hukum disebabkan adanya
keterlibatan oknum aparat penegak hukum menjadi dinamisator
maupun supervisor dan sebagian bahkan menjadi ‘backing’ bisnis
haram ini. Besarnya uang yang beredar sekitar US$1.3 milyar
(WWF/World Bank, 2005), serta banyaknya pihak yang turut
menikmati hasil bisnis ilegal ini, punya andil yang cukup besar untuk
mempengaruhi proses kegagalan dalam penanganan kejahatan
kehutanan seperti illegal logging.
Pelaku pembalakan liar terdiri atas 2 kategori. Pertama, pelaku
aktif dan pelaku pasif . Termasuk kategori pelaku aktif adalah individu
atau korporasi yang secara aktif melakukan pekerjaan dari
pembiayaan, pemotongan, hingga pengiriman atau penjualan hasil
pembalakan liar. Sedangkan yang masuk kategori pelaku pasif adalah
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pihak-pihak yang memberikan izin kepada individu atau korporasi
yang

pada

akhirnya

melakukan

pembalakan

liar

dengan

memanfaatkan izin tersebut. Pihak-pihak tertentu ini punya peran
yang signifikan dalam memperlancar praktek pembalakan liar. Yang
masuk juga sebagai pelaku pembalakan liar pasif adalah pihak (pejabat
dan/atau aparat hukum) yang menerima pembayaran, kompensasi,
dan suap dari pelaku aktif terkait dengan aktivitas ilegalnya.
Pelaku pembalakan liar sesungguhnya dapat dijerat sebagai
pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku
pembalakan liar aktif dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi
karena upaya memperkaya diri (sendiri atau orang lain atau korporasi)
secara melawan hukum yang dapat merugikan negara dan
perekonomian negara dan atau memberikan sesuatu atau janji
terhadap pegawai pejabat (pejabat negara).
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pelaku
pembalakan liar (aktif) memberikan sesuatu atau janji (suap) kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan masalah
izin atau jaminan keamanan atau jaminan hukum atas aktivitasnya
dalam melaksanakan praktek pembalakan liar, pelaku dapat dikenai
Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Pelaku pembalakan liar pasif (yang juga berstatus sebagai
pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara) dapat dijerat dengan
tindak pidana korupsi karena beberapa hal antara lain:

115

1.

Dia melakukan upaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ).

2.

Dia menerima sesuatu atau janji (suap) sebagai akibat perbuatan
yang bertentangan dengan kewajibannya atau dalam jabatannya
(Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ).
Ada beberapa kelebihan apabila pelaku pembalakan liar dijerat

dengan delik korupsi. Pertama, ancaman pidananya lebih berat.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur adanya ancaman maksimal
seumur hidup, bahkan dalam keadaan tertentu dapat diancam
hukuman mati.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, ancaman maksimal yang dapat dikenakan hanya
15 tahun penjara. Selain itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi mengatur adanya ancaman minimal 1 tahun,
sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan tidak mengatur ancaman pidana minimal. Jika ini dapat
diterapkan, akan ada efek jera bagi pelaku pembalakan liar.
Pada kasus penebangan hutan di wilayah hukum Kecamatan
Ngantang ancaman hukuman yang dikenakan adalah Pasal 362 Subs
363 Kitab undang-Undang Hukum Pidana jonto Pasal 78 UndangUndang Nomor 41m tahun 1999 tentang Kehutanan yang ancaman
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hukumannya maksimal pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal
Rp. 15.000.000.000,00 ( lima belas milyar rupiah ).
Suatu undang-undang dibuat guna meminimalisir kejahatan,
begitu pula dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999
Tentang Kehutanan, dimana ide awalnya untuk meminimalisir
kejahatan terhadap hutan. Dikarenakan hutan merupakan paru-paru
dunia, apabila hutan banyak yang rusak maka lingkungan yang lain
akan mengalami kerusakan pula sehingga menimbulkan adanya erosi
dan banjir.
Masalah yang timbul kemudian berkaitan dengan berlakunya
undang-undang ini adalah apakah hukum yang dijalankan di
masyarakat benar-benar tercermin di dalam peraturan perundangundangan ini. Purbacaraka membedakan tiga hal tentang berlakunya
hukum92 yaitu hukum secara filosofis, secara yuridis dan sosiologis.
Berlaku secara filosofis bahwa hukum sesuai dengan cita-cita
hukum, yakni sebagai nilai positif tertinggi, sedangkan hukum berlaku
secara yuridis didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya
(Hans Kelsen), bagi studi hukum dalam masyarakat yang terpenting
adalah berlakunya hukum di masyarakat. Maka peraturan yang ada di
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perihal
ancaman hukuman yang tertuang di dalam pasal 78 begitu berat agar
para pelaku penebangan liar menjadi jera walaupun tidak seberat
ancamannya akan tetapi dengan peran serta masyarakat maka kasuskasus penebangan liar dapat terditeksi oleh aparat penegak hukum
dan mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatanya.
Akan tetapi tegaknya Peraturan perundang-undangan harus
diimbangi

dengan

kesadaran

masyarakat

terhadap

hukum.

Kepatuhan seseorang terhadap hukum seringkali dikaitkan dengan
92

Purbacarka, Perihal Kaidah Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, tahun 1978, hal. 114-117
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persoalan seputar kesadaran hukum seseorang tersebut. Sajipto
Raharjo memberikan pengertian kesadaran hukum sebagai kesadaran
masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan
rasio pembentukannya.93
Proses orang untuk sadar hukum adalah adanya pengetahuan
terhadap hukum dimana maryarakat harus mengetahui dan
memahami secara betul tentang apa yang dilarang dan apa hukuman
bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Salah satu faktor
penebangan liar di wilayah hukum Kecamatan Ngantang Kabupaten
Malang

adalah

ketidak

tahuan

tentang

larangan

itu

dan

ketidaktahuan tentang ancaman hukuman yang akan diterima, dan
kesadaran tentang menjaga lingkungan di sekitar hutan juga kurang.
Menurut Friedman bahwa bekerjanya hukum itu tergantung
pada kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat, yang secara populer
disebut dengan budaya hukum, dimana sistem hukum yang tengah
berlaku berisikan 3 (tiga) komponen, yang pertama: komponen
struktural, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu
mekanisme, komponen yang kedua adalah: substansi yaitu hasil
nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Struktur dan substansi
adalah apa yang disebut oleh masyarakat sistem hukum. Komponen
yang ketiga yaitu yang menentukan apakah hukum itu akan dipatuhi
atau tidak dipatuhi. Dengan demikian apa yang apa yang disebut
budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan
bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam
kerangka budaya milik masyarakat umum.
Black menyebutkan bahwa keefektifitasan hukum membawa
dampak yang dapat ditelaah secara khusus. Dampak diartikan
sebagai perubahan yang dihasilkan oleh suatu kegiatan, akan tetapi
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ada pula yang mengartikan suatu benturan, apabila demikian.
Berkenaan dengan keefektifan hukum, berarti merupakan perubahan
dan atau benturan karena berlakunya hukum.
Menurut Soeryono Soekanto tentang efektifitas hukum
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : faktor substansi dan
stuktural yang disebut juga dengan sistem hukum, kemudian adalah
faktor kultur dimana faktor ini dapat mempengaruhi berlakunya
hukum itu berlaku di masyarakat, faktor yang selanjutnya adalah
masyarakat yaitu obyek yang melaksanakan peraturan dimana
masyarakat yang mengetahui hukum maka kepatuhan terhadap
hukum dapat dipastikan, faktor yang selanjutnya adalah sarana dan
prasarana. Dimana suatu hukum dapat berhasil dengan baik di
masyarakat selain didukung dengan 4 komponen diatas maka sarana
dan prasarana yang baik juga berpengaruh.

3. Penerepan UU Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan
Undang-Undang Lingkungan Hidup diarahkan agar hutan dan
semua Sumber Daya Alam yang ada di bumi Indonesia dapat
perlindungan dengan segala aturan yang telah ada saat ini. Berbicara
tentang hukum yang berlaku untuk mengatasi segala permasalahan
permasalahan, harus dilihat dari tiga sisi, yakni sisi substansi hukum,
aparatur hukum yang ada dalam setiap proses yang ada serta budaya
hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya apakah
hukum itu telah diterapkan dengan baik atau tidak?. Artinya pada saat
salah satu dari ketiga hal itu tidak terpenuhi maka penerapan hukum
yang diharapkan tidaklah akan berjalan sesuai dengan harapan.
Sekian banyak penyimpangan fungsi hutan di Indonesia, dari
hutan lindung diubah fungsi hutannya menjadi hutan industri.
Beberapa hutan lindung yang ada di Indonesia telah rusak dan
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menjadi permasalahan lingkungan. Pengerusakan hutan yang terjadi
seringkali mengakibatkan efek sangat besar bagi kehidupan sehari-hari
masyarakat di lingkungan hutan tersebut. Mulai dari terjadinya
kekeringan, longsor, dan erosi dan paling parah masyarakat tidak
dapat melanjutkan kehidupan secara layak akibat kerusakan yang
terjadi seperti pertanian, perikanan darat, dan kehidupan sehari-hari
yang terganggu.
Dari sekian banyak fakta nyata mengenai pengrusakan hutan
yang terjadi di Indonesia sering ditindak tidak sesuai dengan harapan
masyarakat umum. Masyarakat lebih mengharapkan fungsi hutan
yang telah dirusak dikembalikan daripada sekedar pemidanaan dan
denda yang dikenakan terhadap pelaku pengrusakan hutan. Ini karena
masyarakat lebih membutuhkan air, tanah, hawa sejuk, udara segar,
tanah tidak

longsor, dan

keindahan alam seperti sebelum

pengerusakan lingkungan hutan. Artinya pemerintah harus dapat
menghukum para perusak hutan agar mengembalikan hutan
sebagaimana mestinya dan memberikan efek jera terhadapnya.
Apabila sekedar pengembalian kerugian negara dalam materi, tidaklah
memberikan efek jera karena para pengusaha tidak sulit untuk
mengembalikan uang negara.
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sanksi pidana
dengan penarikan izin usaha dan pidana penjara lebih dihindari para
pengusaha atau pelaku pengerusakan lingkungan. Memang dalam
perudang-undangan yang ada saat ini lebih mengedepankan denda
yang besar daripada pengembalian fungsi hutan dan lingkungan. Hal
ini yang menyebabkan para pelaku usaha dari awal mendapatkan izin
langsung memaksimalkan produksi untuk mengumpulkan keuntungan.
Apabila terjadi pengrusakan lingkungan yang tidak disengaja
dapat diganti rugi dengan sejumlah dana denda. Karena masalah
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hutan dan lingkungan saat ini lebih didomonasi para pemegang izin
yang melanggar atau tidak mematuhi hukum yang diberlakukan atas
dirinya berdasarkan izin tersebut. Artinya mereka melakukan
perbuatan yang tidak diatur dalam izin yang diberikan.
Hal yang sering terjadi, dengan gampangnya para pemberi izin
dengan merubah fungsi hutan, misalnya dari Hutan Lindung dan
Hutan Taman Nasional menjadi hutan industri, yang berakibat fatal
dengan banyaknya hutan yang seharusnya dipertahankan dan diatur
dengan undang-undang untuk itu, dikelola oleh pengusaha. Apabila
tetap terjadi perubahan fungsi dan jenis hutan, tidaklah menutup
kemungkinan hutan yang ada di Indonesia saat ini akan habis.

4. Penanganan Illegal Loging di Indonesia
Untuk mengatasi ilegal loggigg dan sekaligus juga perambahan
hutan, kiranya pemerintah perlu melakukan restrukturisasi atas
kelembagaan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam program
ketiga Departemen Kehutanan yaitu: restrukturisasi kelembagaan
sektor kehutanan, dengan cara antara lain perlu dibentuk unit-unit
pengelolaan hutan untuk setiap unit kawasan hutan di bawah satuan
kerja yang telah ada dengan fasilitas yang memadai. Perlu
mendudukkan fungsi Dinas Kehutanan di provinsi sebagai regulator di
samping fungsinya sebagai koordinator lembaga/instansi kehutanan
yang ada di provinsi/ kabupaten/kota; sehingga jelas tugas/fungsinya
sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas umum
pemerintahan (melaksanakan kebijakan publik). Selain itu, perlu
mengembalikan fungsi Perhutani ke dalam fungsi BUMN murni yang
diberi tugas mencari/ mendapatkan keuntungan finansial bagi
perusahaan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan
kehutanan dalam arti luas.
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Berdasarkan asas dan tujuan Undang-Undang Kehutanan
dinyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan berdasarkan manfaat
dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan
keterpaduan. Dasar yang kuat untuk pemerintah dalam memberikan
izin pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang ada harus
memenuhi dan sesuai dengan asas dan tujuan tersebut. Apabila tidak
bisa dilakukan oleh pengusaha, maka izin selayaknya jangan diberikan
kepada pengusaha tersebut. Namun dalam praktek pemberian izin
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri (HPTI) seringkali diberikan hanya karena kemampuan
pengusaha secara administratif dan pendanaan. Sedangkan asas
manfaat dan kelestarian tidak dilihat dan disyaratkan secara tegas. Hal
ini memicu sering terjadinya penyalahgunaan saat hak-hak atas
pengusahaan hutan yang diberikan dilanggar dengan gampangnya
oleh pengusaha. Selain tindakan preventif dalam pemberian izin,
dalam pengawasan, pemerintah harus dengan tegas dan rutin agar
tindakan represif dengan sesegera mungkin dapat dilakukan sebelum
terjadinya pelanggaran hukum yang lebih merugikan negara dan
masyarakat.

5. Koordinasi Penanganan Pembalakan Liar Hutan
Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa ruang lingkup
penyebab terjadinya dan pelaku pembalakan liar meliputi lintas
sektoral, maka untuk memberantas pembalakan liar diperlukan
koordinasi dan keterpaduan lintas institusi yang terkait mulai dari hulu
sampai dengan hilir. Tujuan dari koordinasi perlindungan hutan adalah
mewujudnya perlindungan hutan dan penegakan hukum secara
optilmal dan terpadu dengan melakasanakan kegiatan pokok :
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1.

Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan
kayu ilegal

2.

Revitalisasi sektor kahutanan khususnya industri kehutanan

3.

Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan

4.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar
kawasan hutan

5.

Pemantapan kawasan hutan

Koordinasi pemberantasan illegal logging sudah dirintis sejak
Tahun 1982 dengan dibentuknya Tim Khusus Kehutanan yang pada
Tahun 1985 diubah menjadi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan
(TKPH). Kemudian pada Tahun 1995 diterbitkan Keppres 22/1995
tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT).
Selanjutnya Tahun 2000 dibentuk Tim Penanggulangan Penebangan
Liar dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan dan Perkebunan 150/2000. Selain itu sejak Tahun
2001 Departemen Kehutanan bersama Kepolisian Republik Indonesia
dan Markas Besar TNI Angkatan Laut menggalakkan Operasi Wanalaga
dan Wanabahari untuk menangkal illegal logging di darat dan di laut,
Tahun 2003 dilanjutkan dengan Operasi Hutan Lestari (OHL).
Berbagai upaya koordinasi perlindungan dan pengamanan
hutan untuk memberantas pembalakan liar yang telah dilakukan
pemerintah tersebut belum efektif dan belum menunjukaan hasil
sesuai harapan. Perangkat hukum yang ada belum bisa menyentuh
pelaku utama dan membuat semua pihak yang terlibat menjadi jera.
Kerusakan hutan terus berlangsung demikian juga dengan aktivitas
ilegal loging masih semakin marak dan mengkawatirkan.
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Sebagai perwujudan komitmen politik dalam memberantas
ilegal loging Pemerintah Republik Indonesia, melaui INPRES Nomor 4
Tahun 2005 memerintahkan kepada:
1.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

2.

Menteri Kehutanan;

3.

Menteri Keuangan;

4.

Menteri Dalam Negeri;

5.

Menteri Perhubungan;

6.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7.

Menteri Luar Negeri;

8.

Menteri Pertahanan;

9.

Menteri Perindustrian;

10. Menteri Perdagangan;
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
13. Jaksa Agung;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Panglima Tentara Nasional Negara;
16. Kepala Badan Intelijen Negara;
17. Para Gubernur;
18. Para Bupati/Walikota;
Untuk:
1.

Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara
ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah
Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang
atau badan yang melakukan kegiatan:
a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil
hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa
memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
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b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,
menerima

titipan,

menyimpan,

atau

memiliki

dan

menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut
diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau
dipungut secara tidak sah.
c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu
yang

tidak dilengkapi bersama-sama

dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan kayu.
d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang
lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut
hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat
yang berwenang.
e. Membawa

alat-alat

yang

lazim

digunakan

untuk

menebang, memotong atau membelah pohon di dalam
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
2.

Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas
dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan
kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.

3.

Melakukan

kerjasama

dan

saling

berkoordinasi

untuk

melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di
kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik
Indonesia.
4.

Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan
adanya

kegiatan

penebangan

kayu

secara

ilegal

dan

peredarannya.
5.

Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti
hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di
kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik
Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam
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kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai
ekonomisnya.

Khusus kepada :
1.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:
a.

Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait sebagaimana
dalam Instruksi Presiden ini dalam rangka pemberantasan
penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan
peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

b. Mengambil

langkah-langkah

yang

diperlukan

untuk

melaksanakan percepatan pemberantasan penebangan kayu
secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh
wilayah Republik Indonesia.
c.

Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia atas
pelaksanaan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal
dan peredarannya secara periodik setiap 3 (tiga) bulan,
kecuali pada kasus-kasus yang mendesak.

2.

Menteri Kehutanan:
a.

Meningkatkan

penegakan

hukum

bekerjasama

dengan

Kepolisian dan Kejaksaan serta aparat terkait terhadap pelaku
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
melalui kegiatan operasi intelijen, preventif, represif, dan
yustisi.
b. Menetapkan dan memberikan insentif bagi pihak-pihak yang
berjasa dalam kegiatan pemberantasan penebangan kayu
secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya.
c.

Mengusulkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan
pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga
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terlibat kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam
kawasan hutan dan peredarannya.
3.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
a.

Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para
pelaku kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam
kawasan hutan dan peredarannya.

b. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang
melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu
secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh
wilayah Republik Indonesia.
c.

Menempatkan petugas Kepolisian Republik Indonesia di lokasi
rawan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya
sesuai kebutuhan.

4.

Jaksa Agung :
a.

Melakukan tuntutan yang tegas dan berat terhadap pelaku
tindak pidana di bidang kehutanan berdasarkan semua
peraturan perundangan yang berlaku dan terkait dengan
tindak pidana di bidang kehutanan.

b. Mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana
yang berhubungan dengan penebangan kayu secara ilegal dan
peredarannya pada setiap tahap penanganan baik pada tahap
penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap eksekusi.
5.

Panglima Tentara Nasional Indonesia :
a.

Menangkap setiap pelaku yang tertangkap tangan melakukan
penebangan dan peredaran kayu ilegal serta penyelundupan
kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Republik
Indonesia melalui darat atau perairan berdasarkan bukti awal
yang cukup dan diproses sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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b. Meningkatkan pengamanan terhadap batas wilayah negara
yang rawan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam
kawasan hutan dan perairannya.
6.

Menteri Keuangan :
a.

Mengalokasikan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan
Instruksi Presiden ini melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara pada masing-masing instansi untuk kegiatan
operasional maupun insentif bagi pihak yang berjasa.

b. Menginstruksikan

kepada

aparat

Bea

Cukai

untuk

meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap lalu
lintas kayu di daerah pabean.
7.

Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Peraturan
Daerah

yang

berkaitan

dengan

bidang

kehutanan

dan

mempercepat penyampaian rekomendasi pencabutan Peraturan
Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan di bidang kehutanan.
8.

Menteri Perhubungan :
a.

Meningkatkan pengawasan perizinan di bidang angkutan yang
mengangkut kayu.

b. Menginstruksikan kepada seluruh Administrator Pelabuhan
dan Kepala Kantor Pelabuhan agar tidak memberikan izin
pelayaran kepada kapal yang mengangkut kayu ilegal.
c.

Menindak tegas perusahaan pengangkutan dan pelayaran
yang mengangkut kayu ilegal dengan mencabut izin usaha
pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d.

Membina organisasi angkutan dalam rangka mendukung
pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di dalam
kawasan hutan dan peredarannya.
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9.

Para Gubernur :
a.

Mencabut

dan

merevisi

Peraturan

Daerah/Keputusan

Gubernur yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan di bidang kehutanan.
b. Membentuk dan memerintahkan Satuan Tugas Provinsi dalam
rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di
dalam kawasan hutan dan peredarannya melalui operasi
preventif dan represif.
c.

Mencabut izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan
hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mencabut izin usaha industri pengolahan kayu yang
memanfaatkan

kayu

ilegal

dan

memproses

sesuai

kewenangannya.
e.

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di
kawasan hutan dan peredarannya di wilayahnya.

f.

Mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan operasi melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

g.

Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

pemberantasan

penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan
peredarannya di wilayahnya kepada Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
10. Bupati/Walikota :
a.

Mencabut

atau

merevisi

Peraturan

Daerah/Keputusan

Bupati/Keputusan Walikota yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
b. Membentuk

dan

memerintahkan

Satuan

Tugas

Kabupaten/Kota dalam rangka pemberantasan penebangan
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kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di
wilayahnya melalui operasi preventif dan represif.
c.

Mencabut izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan
hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mencabut izin usaha industri pengolahan kayu yang
memanfaatkan

kayu

ilegal

dan

memproses

sesuai

kewenangannya.
e.

Mengawasi secara lebih intensif kinerja pejabat penerbit
dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) di
wilayahnya.

f.

Mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan operasi melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

g.

Menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur peredaran
kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chainsaw) dan
sejenisnya.

h. Melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

pemberantasan

penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan
peredarannya di wilayahnya kepada Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Gubernur.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri, Menteri
Pertahanan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan
Kepala Badan Intelijen Negara, agar memberikan dukungan dalam
rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di dalam
kawasan hutan dan peredarannya kepada instansi terait.
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D. Peran Serta Masyarakat Kebutuhan Regulasi dalam Penanganan
Pembalakan Liar Hutan ( Illegal Logging)
Konsep penanggulangan pembalakan liar sebaiknya berorientasi
kepada masyarakat itu sendiri. Sebab ujung tombak dari kegiatan ilegal
tersebut sebenarnya ada pada masyarakat, baik individu maupun atas
nama perusahaan, dengan alasan ekonomi dan sebagainya. Rendahnya
pemahaman mengenai urgensi lingkungan untuk masa depan generasi
berikutnya, menjadi faktor lain yang menyebabkan mereka dengan leluasa
melakukan perusakan hutan. Selain itu, tentu saja perlu adanya ketegasan
hukum dan keberanian aparat terkait untuk menindak korporat, pejabat
dan oknum aparat itu sendiri yang melakukan atau mendukung
pembalakan liar94.
Dalam konteks penanggulangan pembalakan liar, sedikitnya ada
lima hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, pentingnya menumbuhkan
kesadaran konservasi bagi masyarakat yang berpotensi melakukan
pembalakan liar. Kerusakan hutan sering kali dihubungkan dengan
kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kegiatan
konservasi, sementara masyarakat yang dituduh sama sekali kurang paham
dan tidak menerima begitu saja tuduhan tersebut. Oleh karena itu,
peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya penyelamatan
lingkungan merupakan langkah awal untuk mengatasi pembalakan liar.
Kedua, perlunya pembangunan sumber perekonomian baru bagi
masyarakat sekitar hutan. Sebab pembalakan liar seringkali dilakukan
karena masyarakat tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi
kebutuhan ekonominya. Rendahnya daya beli akibat tingginya harga
kebutuhan pokok menyebabkan masyarakat sekitar hutan melakukan
94

Lihat : M. Badri, Illegal Logging dan “Tangan Tuhan”, Riau Pos, 13 Mei 2008

131

tindakan pembalakan liar. Sebab nilai ekonomis kayu dinilai lebih tinggi dari
sektor agraris yang bagi sebagian besar masyarakat dianggap tidak
menjanjikan. Ketidakberdayaan sektor agraris ini selain disebabkan karena
rendahnya harga jual hasil pertanian, juga sulitnya akses pasar bagi
masyarakat di pedalaman.
Ketiga,

perlunya

pembangunan

akses

transportasi

untuk

mempermudah pengawasan dan pemberantasan praktik pembalakan liar.
Sebab salah satu faktor penyebab sulitnya mengungkap kasus tersebut
karena sulitnya transportasi menuju lokasi yang berpotensi mengalami
pembalakan liar. Sebagai contoh, sulitnya menembus medan dalam
penemuan ribuan tumpukan kayu tebangan hutan alam di sekitar kanalkanal milik CV Alam Lestari di Pelalawan beberapa waktu lalu. Untuk
menemukan kayu tersebut, aparat Polres Pelalawan didampingi Dinas
Kehutanan dan tim ahli dari Institut Pertanian Bogor harus melewati semak
belukar dan menelusuri kanal-kanal di areal hutan gambut.
Keempat, perlunya membangun kesepahaman dalam menindak
kasus pembalakan liar antara Departemen Kehutanan sebagai pihak yang
mengeluarkan izin pengelolaan kehutanan dengan kepolisian dan
kejaksaan. Hal ini penting sekali sebab banyak kasus pembalakan liar yang
proses hukumnya tidak dapat dilanjutkan, karena berbenturan dengan
regulasi kehutanan seperti hutan tanaman industri (HTI), hak pengusahaan
hutan (HPH), maupun rencana kerja tahunan (RKT) pemanfaatan hutan.
Untuk itulah masing-masing institusi pemerintah perlu menyamakan
persepsi atau membuat regulasi khusus untuk menangani pembalakan liar.
Kelima, perlunya tansparansi dan keberanian dalam menindak
pejabat atau aparat yang terlibat secara langsung maupun yang
mendukung kegiatan pembalakan liar. Sebab sudah menjadi rahasia
umum, banyak oknum pejabat dan aparat baik di daerah maupun di pusat
yang terlibat dalam kejahatan sumber daya alam tersebut. Di sini, masing-
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masing institusi perlu membersihkan diri dari oknum-oknum yang
berpotensi merusak citra aparat dan pejabat di mata masyarakat. Peran
Komisi

Pemberantasan

Korupsi

(KPK)

perlu

dioptimalkan

untuk

“menyekolahkan” pejabat yang kurang berpendidikan moral dan
lingkungan.
Setidaknya bila kelima tindakan tersebut dilakukan secara efektif,
untuk melakukan penanggulangan pembalakan liar di Riau tidak perlu
menunggu “Tangan Tuhan”. Cukup pihak berkompeten yang melakukan
tindakan preventif dan represif dalam menyelamatkan hutan Riau. Sebab
bila “Tangan Tuhan” yang bertindak, dampaknya akan berakibat fatal,
melalui berbagai bencana alam yang tidak hanya melanda masyarakat yang
berdosa, tetapi masyarakat yang tidak berdosa pun terkena imbasnya.
Terlebih fenomena global warming saat ini banyak menyebabkan berbagai
fenomena alam yang berpotensi menyebabkan kehancuran. Hal itu, antara
lain disebabkan kerusakan hutan karena pembalakan liar
Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan bertujuan
untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi
lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan
lestari (Pasal 46 UU No. 41 tahun 1999). Perangkat hukum seperti KUHP
Pasal 50 Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 178 dan UU Nomor 41 Tahun 1999
dengan sanksi Rp 5 miliar atau dipenjarakan selama 10 tahun sudah cukup
efektif untuk menjerat para pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu namun
perangkat hukum tersebut belum dapat diterapkan secara optimal dan
konsekwen untuk mengatasi pembalakan liar karena masih lemahnya
penegakan hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya
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penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar,
diantaranya adalah 95:
1.

Praktik KKN di sektor kehutanan yang menyebabkan upaya
penyelesaian pembalakan liar tidak jelas dan tidak terarah pada
pelaku utama.

2.

Keterlibatan aktor intelektual pembalakan liar yang terlalu kuat
untuk ditembus hukum karena keterkaitan dengan institusi
pemerintah dan oknum pejabat sipil maupun militer.

3.

Kondisi sosial ekonomi dan kesadaran masyarakat yang masih
rendah sehingga cenderung melakukan pembalakan liar secara
berkelompok dan menjadi tameng bagi pemilik modal.

4.

Keserakahan pemilik modal sehingga memilih jalan pintas untuk
memperoleh keuntungan yang besar dengan memperalat
masyarakat untuk melakukan pembalakan liar.

5.

Kurangnya komitmen bersama institusi penegak hukum dalam
pemberantasan
cenderung

penebangan

liar

sehingga

menginterpretasikan peraturan

masing-masing
dan perundang-

undangan menurut kepentingan pribadi, kelompok dan institusi.
6.

Tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan hutan dan hasil
hutan: Sebagai contoh, tumpang tindihnya kewenangan antara
pusat dan daerah. Salah satu penyebab illegal logging adalah tarikmenarik kepentingan di balik kewenangan itu. Jika daerah
menggunakan Otsus (otonomi khusus) sedangkan pemerintah
memakai Undang-Undang Kehutanan.

95

Lihat : Waldemar Hasiholan, Kebijakan dan Strategi Perlindungan Hutan, dalam
http://conservationforest.blogspot.com/
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7.

Perijinan pemanfaatan hasil hutan yang kurang memperhatikan
dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat dan
masyarakat

tempatan

sehingga

peran

masyarakat

dalam

pengelolaan hutan kurang terlibat secara aktif.

Saat ini pembalakan liar sudah menjadi tindak pidana kehutanan
yang luar biasa dan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang sudah
berdampak merugikan kelestarian hutan, kehidupan sosial, ekonomi dan
lingkungan hidup, juga telah mengancam moral bangsa, kedaulatan dan
keutuhan Wilayah Negara Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Republik
Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia perlu membuat
kebijakan nasional khusus untuk memberantas pembalakan liar yang dapat
memberikan efek jera kepada pelaku utama dan pelaku pembantu serta
pelaku terkait lainnya. Kebijakan Nasional yang secara khusus menangani
tindak pidana pembalakan liar yang telah disiapkan adalah Rancangan
Undang-Undang Tentang Pemberantasan Pembalakan Liar.
Rancangan Undang-undang Tentang Pemberantasan Pembalakan
Liar dibuat untuk melengkapi peraturan dan perundang-undangan yang
telah ada dengan berazaskan: keadilan, kepastian hukum, sistem peradilan
yang cepat, murah dan sederhana, transparans, tidak diskriminatif,
bertanggunggugat dan peran serta masyarakat. Tujuan dibuatnya
rancangan undang-undang ini adalah untuk memberikan hukuman yang
dapat menimbulkan efek jera, dan dapat menjangkau semua pihak yang
terkait degan pelaku tindak pidana pembalakan liar guna terwujudnya
masyarakat sejahtera dan hutan lestari.
Ruang lingkup Rancangan Undang-undang Tentang Pemberantasan
Pembalakan Liar adalah :
1.

Pembentukan badan khusus yang menangani pembalakan liar
Badan

Pemberantasan

Pembalakan

Liar

dibentuk

untuk
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memberantas pembalakan liar yang efektif, mencapai sasaran dan
memberikan efek jera kepada pelakunya. Badan ini mempunyai
tugas merencanakan. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan
yang terkait dengan pemberantasan pembalakan liar. Adapun
kewenangan yang dimilikinya adalah :
a.

Menyusun kebijakan, strategi, taktik dan rencana pelaksanaan
operasi pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar;

b. Menyusun mekanisme dan mengelola laporan masyarakat
tentang dugaan terjadinya pembalakan liar;
c.

Melakukan

penyelidikan,

penyidikan

dan

penuntutan

terhadap kasus pembalakan liar yang telah menimbulkan
kerugian lebih dari 1 milyar rupiah, melibatkan aparat negara
penyelenggara negara, penegak hukum dan TNI serta yang
telah meresahkan masyarakat.
d. Mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
terhadap pembalakan liar yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum di luar badan;
e.

Melakukan pelelangan barang bukti hasil pembalakan liar;

f.

Meminta dan memperoleh seluruh status penanganan
perkara pembalakan liar yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum di luar badan;

g.

Mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi proses dan hasil
penyidikan,

penuntutan

dan

pemeriksaan

perkara

pembalakan liar di sidang pengadilan;
h. Memberikan perlindungan terhadap informan, pelapor, saksi
dan

korban.

Badan Pemberantasan Pembalakan Liar diketuai oleh Menteri
dan bertanggungkawab langsung kepada Presiden Republik
Indonesia.
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2.

Pembentukan Pengadilan Khusus di Peradilan Umum
Dalam rangka efisien dan efektifitas penegakan hukum terhadap
pembalakan liar dilingkungan Peradilan umum, maka Mahkamah
Agung membentuk Pengadilan Khusus Pembalakan Liar yang
mempunyai wewenang khusus untuk memeriksa, mengadili dan
menutuskan perkara pembalakan liar. Hakim Pengadilan Khusus
Pembalakan Liar terdiri atas hakim karir dan hakim ad hoc yang
ditetapkan dan diberhentikan oleh Presiden.

3.

Hukum Acara Pidana
Tata cara pelaksanaa dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan
pembalakan liar berdasarkan pada hukum acara pidana yang
berlaku. Pemeriksaan di sidang pengadilan serta putusan perkara
dapat dilaksanakan oleh hakim tanpa kehdiran terdakwa.

4.

Hukum Materiil
Alat bukti pemeriksaan perbuatan pembalakan liar, meliputi: alat
bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHP, alat bukti lain berupa
informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
dan data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan
atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan
suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun
selain kertas, atau yang terekam secara elektronik.

5.

Kerjasama Internasional
Dalam rangka pencegahan dan penberantasan pembalakan liar
Badan Pemberantasan Pembalakan Liar dapat bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerjasama
internasional dengan negara lain maupun organisasi internasional.

6.

Perlindungan saksi, korban, pelapor dan informanMasyarakat yang
berperanserta dalam pemberantasan pembalakan liar perlu
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mendapatkan perlindungan baik keamanan maupun hukum.
Untuk itu Badan PPL dapat meminta bantuan instansi terkait untuk
memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, korban dan
informan.
7.

Insentif dan Pendanaan
Biaya

untuk

pelaksanaan

undang-undang

pemberantasan

pembalakan liar dan pelaksanaan tugas Badan Pemberantasan
Pembalakan Liar dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, hasil lelang dan sumber dana lainnya.
8.

Ketentuan lain.
Penentuan keabsahan hasil hutan kayu bertupa fisik maupun
dokumen hanya dapat dilakukan oleh petugas kehutanan yang
ditunjuk oleh Ketua Badan Pemberantasan Pembalakan Liar.
Semua hasil hutan dari hasil penbalakan liar dan atau alat-alat
termasuk alat angkutnya disita untuk negara.
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BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka pada bab
penutup ini akan disampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai
berikut :
A. Kesimpulan
1.

Bahwa politik hukum pembangunan kehutanan di Indonesia
semangatnya telah menunjukkan itikad mulia untuk menjaga hutan
Indonesia dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ini
terlihat dari begitu komprihensifnya regulasi yang mengatur persoalan
kehutanan, mulai dari tataran peraturan pokok berupa undangundang hingga peraturan teknis berupa peraturan Dirjen telah
dikeluarkan. Bahkan terkait dengan hal-hal yang bersifat lintas
sektoralpun telah disusun pengaturannya, khususnya berkenaan
dengan persoalan yang yang mengatur tentang pelaksanaan koordinasi
pencegahan perusakan hutan. Selain itu terdapat pula pengaturan
yang mengatur mengenai pola community development, seperti diatur
dalam undang-undang perseroan terbatas dimana tujuannya agar
program-program mengenai pembangunan kehutanan dapat berjalan
sesuai dengan harapan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat sekitar hutan. Hal lain yang tidak kalah
penting dari politik pembangunan kehutanan di Indonesia adalah
adanya pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang
diarahkan pada :
a.

Meningkatkan pendapatan, terbukanya kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha serta tumbuhnya ekonomi pedesaan yang
berwawasan lingkungan;

b.

Tersedianya

sarana

dan

prasarana

sosial

ekonomi

yang
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memadai;
c.

Terciptanya kesadaran dan perilaku positif masyarakat dalam
pelestarian sumberdaya hutan.

Namun demikian upaya-upaya tersebut dalam implementasinya
banyak mengalami kendala, sehingga tidak semua auran-aturan yang
ada dapak dilaksanakan dengan baik.

2.

Bahwa upaya penanganan pembalakan liar telah juga diatur secara
berlapis dalam berbagai regulasi, bahkan hokum yang secara khusus
mengatur tentang pembalakan liar hutan sepeti UU kehutanan telah
juga mengaturnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal
50 Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 178 dan UU Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan sebenarnya juga sudah cukup efektif untuk
menjerat para pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu namun
perangkat hukum tersebut belum dapat diterapkan secara optimal.
Demikian pula halnya dengan masalah koordinasi pemberantasan
illegal logging, dimana upaya koordinasi ini yang sudah dirintis sejak
Tahun 1982, namun sampai dengan sekarang belum menunjukan hasil
yang efektif sehingga Presiden Republik Indonesia menginstruksikan
kepada selutuh jajaran pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah
untuk memberantas pembalakan liar yang telah terjadi hampir di
seluruh wilayah Indonesia.

B. Saran dan rekomendasi
1. Dalam kaitannya dengan persoalan politik kehutanan Indonesia maka
perlu di lakukan upaya pembenahan terhadap regulasi kehutanan
khususnya terhadap hal-hal terkait dengan :
a.

Pengertian dari Illegal Logging dan ruang lingkup Illegal Logging.
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b. Revisi terhadap UU Kehutanan, khususnya berkenaan dengan akan
adanya UU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.
c.

Pembentukan

Peraturan

Pemerintah

tentang

Peran

Serta

Masyarakat Dalam Pembalakan Liar Hutan.
Selain itu untuk menyemangati upaya pelaksanaan pemberantasan
Illegal Logging, maka perlu dipercepat pembahasan Undang-Undang
Tentang Pemberantasan Pembalakan Liar. Dan untuk menghindari
penanganan pembalakan liar hutan yang bersifat pragmatis dan sebagai
upaya pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan Indonesia, maka
penanganan pengelolaan hutan harus tetap di bawah Kementerian
Kehutanan.
2. Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan
pencegahan pembalakan liar hutan harus ada hubungan timbal balik
antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
Hubungan timbal balik tersebut agar masyarakat dapat melaksanakan
amanahnya menjaga hutan untuk kepentingan pemerintah dan Negara.
Oleh karena itu perlu diupayakan :
a.

Keseimbangan peran antara pemerintah dan masyarakat sekitar
ddalam pengelolaan hutan di Indonesia.

b. Membuat pola penyelesaian yang efisien terhadap konflik-konflik
kehutanan dan pendekatan yang lebih inofatif dalam menyelesaikan
masalah

kehutanan,

karena

dengan

penyelesaian

masalah

kehutanan yang bersifat arogan akan menyebabkan eskalasi konflik
kehutanan yang semakin tinggi. Meskipun sudah ada peraturan
terkait dengan kedudukan masyarakat yang tinggal di wilayah
hutan, seyogyanya dalam pengertiannya partisipasi pengelolaan
hutan oleh masyarakat diberikan secara penuh, tidak selalu berada
dalam kawasan hutan negara, melainkan

juga dimungkinkan
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berada di dalam hutan hak yang dimiliki dan dikelola secara kolektif
oleh masyarakat, hal itu bisa meminimalisir konflik.
c.

Adanya

prinsip

hutan

kemasyarakatan

sesungguhnya

telah

memberikan angin segar bagi masyarakat sekitar kawasan hutan,
namun diharapkan kedepannya dibentuk peraturan lebih jelas yang
memuat peran pemerintah dan masyarakat adat berkenaan dengan
hutan kemasyarakatan.
d. Dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam, masyarakat sekitar
hutan diikut sertakan dalam pengelolaannya, yaitu dengan
pemberian tanggung jawab penuh terhadapnya. Dengan pemberian
tanggung jawab tersebut kecil kemungkinan masyarakat merusak
ekosistemnya yang notabene adalah tempat tinggal mereka dan
tempat dimana mereka mencukupi kebutuhan hidupnya.
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