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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya

terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil

hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta

kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan,

kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.1

Dalam memanfaatkan hutan yang merupakan sumber daya alam yang dapat

diperbaharui, diperlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana.Salah satunya

ialah dengan menerapkan prinsip kelestarian.Untuk mencapai tujuan tersebut,

maka pemahaman tentang hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan

serta dipahami oleh semua insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya

melalui penguasaan ilmu dan seni serta teknologi hutan dan kehutanan.

Penyelenggaraan kehutanan di sebutkan berasaskan pada manfaat dan

kelestarian, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan

keterpaduan.Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan

penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur

lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.2

1Abdul khalim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesi Dalam Era Otonomi Daerah.
(Jakarta : Citra Aditiya Bakti, 2005), h 29

2Koesnadi Hardjasoemantri, Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja Bidang
Hukum Dan Sumber Daya, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 22
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Secara umum, negara memandang hutan dari dua segi yakni segi status dan

segi fungsinya. Hutan dari segi status yaitu merujuk pada status kepemilikan

hutan dari sisi status ini dapat diketahui bagaimanakepemilikan dari suatu

kawasan hutan. Sedangkan dari segi fungsi hutan melihat hutan dari manfaat dan

perannya bagi kehidupan dalam Fungsi hutan ini lebih terkait dengan bagaimana

hutan tersebut dikelola.3

a. Hutan Berdasarkan Statusnya

Sebelumnya, hanya ada dua jenis status kepemilikan hutan yang di

akui di Indonesia, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merujuk

pada hutan yang statusnya dimiliki oleh negara dan hutan hak merupakan

hutan yang statusnya dimiliki oleh individu atau badan hukum.4

b. Hutan Berdasarkan Fungsinya

Hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan.Keberadaan dan

kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen masyarakat.Atas dasar itu,

perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut

ini hutan dilihat dari fungsinya yaitu:

1. Hutan Lindung

2. Hutan Konservasi

3. Hutan Produksi

Keberadaan dan status hutan di Indonesia di atur dalam undang-undang

Republik Indonesia, ada beberapa undang-undang yang menyangkut tentang

3Salim, H. S. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan.Edisi Revisi. (Jakarta : Sinar Grafika,
2006), h. 8

4Indriyanto. Pengantar Budi Daya Hutan. ( Jakarta : Bumi Agsara, 2010), h. 8
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kehutanan secara langsung yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan,Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu pemanfaatan

hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 1945, UU No. 5 tahun 1990,

UU No 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No 28 tahun 1985 dan PP No

45 tahun 2004 danbeberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa

keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan.5

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang

ada di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 3.947,63 Km2 yang terdiri

dari 12 kecamatan dan 32 Nagari.Secara geografis dilintasi khatulistiwa dan

berada pada 00o55 Lintang Utara sampai dengan 00o06 Lintang Selatan dan

99o45 Bujur Timur sampai dengan 100o21 Bujur Timur. Ketingian antara 50 m

sampai dengan 2.912 m di atas permukaan laut, Berdasarkan data yang tersedia,

dari 394.763 Ha luas lahan di Kabupaten Pasaman sekitar 48,24% diantaranya

adalah kawasan hutan.6

Hutan di Pasaman memiliki karakteristik tersendiri. Setidaknya, ada lima

fungsi hutan sebagaimana diklasifikasikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (KLHK), yakni fungsi hutan suaka alam dan wisata (HSAW),

fungsi hutan lindung (HL), hutan produksi (HP), hutan produksi konversi (HPK)

dan hutan produksi terbatas (HPT). Berikut Luas Kawasan Hutan di Kabupaten

Pasaman :

5Abdul Khalim. Opcit, h. 35
6Desi Widia dkk. Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Sumatra Barat, ( Bapedalda

provinsi sumatra barat, 2015), Bab II, h. 3
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Tabel I.1
Luas Hutan di Kabupaten Pasaman

Fungsi Kawasan

Hutan

Luas

2014 s/d 2017

Persentase Adm Persentase

Kawasan

HSAW 32.732,17 7,359 12,490

HL 197.477,04 44,401 75,354

HPT 26.760,79 6,017 10,212

HP Sudah tidak ada - -

HPK 5.094,55 1,145 1,944

Luas Kawasan 262.064,55 58,922 58,922

APL 182.698,45 41,078 41,078

Luas 444.763

Sumber Data : Dinas Kabupaten Pasaman

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan  pada

pasal 48 ayat 1 menyebutkan bahwa :“pemerintah mengatur perlindungan hutan

baik di dalam maupun diluar kawasan hutan7” dan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2004 pada BAB IV menjelaskan bahwa :“tugas Perlindungan

Hutan di serahkan kepada Polisi Hutan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutan

dan Satuan Pengamanan Hutan yg telah di tetapkan oleh pemerintah pusat ataupun

daerah agar terlaksananya kelestarian hutan yang jauh dari kerusakan8”, selain itu

pada Bab II pasal 7 juga menjelaskan bahwa : “dalam pelaksanaan perlindungan

hutan tersebut masyarakat juga berperan penting, Dinas kehutan harus

memberikan penyuluhan tentang kehutanan terhadap masyarakat dan

7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 48
8Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Bab IV
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memfasilitasi terbentuknya kelembagaan” 9 . Namun pada kenyataannya di

lapangan tidak di temukan nya petugas khusus kehutanan yang memantau

perkembangan dan perlindungan hutan secara langsung di kabupaten Pasaman

Oleh nya masih banyak terjadinya penebangan hutan secara liar, tumpang tindih

antara hak kawasan hutan pemerintah dan hutan adat, serta Pembakaran Hutan

yang mengakibatkan Banjir Bandang pada awal 2016 lalu, sejak dua tahun

terakhir luas kerusakan hutan di Kabupaten Pasaman yang ada pada 7 kecamatan

mencapai 65.763 Ha.

Sejalan dengan semangat otonomi dan keluarnya UU nomor 9 Tahun

2015, kekuasaan bupati menjadi lebih berpengaruh.Pengaruh pemerintahan daerah

kabupaten relatif lebih kuat dibandingkanDinas Kehutanan Provinsi.Salah satu

kebijakan yang dikeluarkan Bupati Pasaman tahun 2010 adalahdihapuskannnya

tenaga polisi khusus (polsus) diwilayah kerja Dinas Kehutanan

Pasaman 10 .Kebijakan ini dibuat karena adanyaperbedaan sumber penggajian

tenaga pengelolaan hutan, sumber anggaran penggajianharus dari kabupaten,

sementara pemda kabupaten menginginkan sebaliknya.Secara ekonomi-politik

kebijakan tersebut menguntungkan pemda kabupaten,tetapi secara teknis justru

merugikan terutama dalam hal melakukan upaya Perlindungan Hutan. Akibatnya

banyak kawasan hutan yang tidak terurus

sehingga tidak bisa digunakan baik sebagai hutan produksi maupun hutan

konservasi, apalagi kawasan hutan di Pasaman termasuk cukup luas.Hingga saat

ini Dinas Kehutanan Pasaman dengan kebijakan-kebijakan yangdibuat belum

9Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Bab II
10http://www.pasamankab.go.id diakses 23 April 2017
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dapat melakukan fungsinya secara optimal untuk melakukan perlindungan

terhadap kawasah Hutan di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan

penelitian tentang bagaimana Pelaksanaan perlindungan hutan di kabupaten

pasaman. Oleh karenanya, penulis mengambil judul penelitian:

“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI KABUPATEN

PASAMAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 45

TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan, maka penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini pada

Pelaksanaan perlindungan hutan di Kabupaten Pasaman perspektif Peraturan

Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, khusus nya pada

daerah Kecamatan Panti dimana di daerah tersebut merupakan wilayah yg

mempunyai hutan terluas di Kabupaten Pasaman.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hutan di kabupaten pasaman dalam

perspektif peraturan pemerintah no.45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hutan

di kabupaten pasaman dalam perspektif peraturan pemerintah no.45 tahun 2004

tentang perlindungan hutan?
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D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalahan diatas penulis menjelaskan tujuan skripsi ini

sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Bagaiman pelaksanaan perlindungan hutan di kabupaten

pasaman perspektif peraturan pemerintah no.45 tahun 2004 tentang

perlindungan hutan.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam

pelaksanaan perlindungan hutan di kabupaten pasaman perspektif peraturan

pemerintah no.45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan

E. Manfaat Penelitian

1. Untukmengetahui Bagaiman pelaksanaan perlindungan hutan di kabupaten

pasaman perspektif peraturan pemerintah no.45 tahun 2004 tentang

perlindungan hutan.

2. menginformasikan kepada pembacaApa yang menjadi faktor penghambat

dalam pelaksanaan perlindungan hutan di kabupaten pasaman perspektif

peraturan pemerintah no.45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan

3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) Di Jurusan Ilmu

Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

4. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam perjalanan menuju sarjana hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah

dengan menggunakan metode sebagai berikut :
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, artinya penelitian

yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian terhadap pelaksanaan

aturan hukum pada masyarakat.11

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan

secara tetap masalah yang di teliti sesuai dengan data yang di peroleh kemudia

dianalisa.12

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pasaman tepatnya di Kantor Dinas

Kehutanan Kabupaten Pasaman. Dipilihnya Kantor Dinas Kehutanan

Kabupaten Pasaman sebagai lokasi penelitian, karena kurangnya perhatian dari

pemerintah khususnya dinas kehutanan dalam melakukan fungsinya dalam

pelaksanaan perlindungan hutan di kabupaten pasaman perspektif peraturan

pemerintah no.45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek

dengan kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari

dan kemudian di tarik kesimpulan. Populasi pada proposal ini adalah seluruh

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut.Untuk sampel yang di ambil peneliti yaitu Total Samplingdan

Sampling Proposive.Total Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana

seluruh populasi dijadikan sampel sedangkan Sampling Proposiveadalah teknik

11Beni Ahnad Saebeni, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008),
h. 96

12Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Skripsi, (Bandung : Bina Cipta, 2004), h. 6
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pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu 13 , berikut adalah table

populasi dan sampel:

Table 1.2
Populasi dan Sampel

No Keterangan Populasi Sampel Persentase

1 Pegawai Dinas Kehutanan
dan Lingkungan hidup

54 Orang 4 Orang 7,3%

2 Wali Nagari Kecamatan
Panti

3 Orang 1 Orang 33%

3 Masyarakat Kecamatan
Panti Kabupaten Pasaman

6.462 Orang 50 Orang 0.8%

Jumlah 55 Orang
Sumber Data : Data Olahan

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan

melakukan observasi dan wawancara. 14 Adapun dalam hal ini peneliti

mewawancarai pihak-pihak terkait, diantaranya : Kepala Kantor Dinas

Kehutanan Kabupaten Pasaman, Wali Nagari Kabupaten Pasaman, Sub Dinas

Perlindungan Hutan Kabupaten Pasaman.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang

berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data

13Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, ( Bandung : Alfabet, 2013 ), h. 96
14Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta : Grafindo, 2006), h. 96
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dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam

penelitian.15

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi(Pengamatan) yakni mengamati gejala yang dteliti. Dalam

hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendegaran) diperlukan untuk

menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan

selanjutnya catatan tersebut dianalisis.16

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan

jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).17 Adapun

dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait, diantaranya :

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman, Wali Nagari Kabupaten

Pasaman, dan Subbidang PerlindunganHutan Kabupaten Pasaman.

c. Angket

15Soejono Soekanto, Ibid, h. 96
16Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, ( Jakarta : Granit, 2005 ), h. 70
17Rianto Adi, Ibid, h. 72
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Angket merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang

topik tertentu yang diberikan kepada subjek, baik secara individual atau

kelompok, untuk mendapatkan informasi tertentu.18

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisa data kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian

dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara

jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Sedangkan data yang

diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para

ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara

jelas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima)

bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu

dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama

lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab

tersebut, yaitu :

BAB I :    Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :    Gambaran Umum Lokasi Penelitian

18Tulkiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar),
(Bandung : Alfabeta, 2011), h. 44
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Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : Sejarah singkat

Kabupaten Pasaman, Profil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman, Visi

dan Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman, struktur organisasi

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman, dan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman.

BAB III :  Tinjauan Teoritis

Berisi tinjauan teori tentang Hutan dan Hukum Kehutanan, Perlindungan

Hutan, dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Kabupaten Pasaman

BAB IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hutan di kabupaten

pasaman menurut peraturan pemerintah no. 45 tahun 2004 tentang

perlindungan hutan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam

pelaksanaan perlindungan hutan di kabupaten pasaman

BAB V  :  Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran sesuai fokus yang diteliti. Dalam

bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan

terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk

pernyataan. Disamping itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat

konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional dan kebijakan.


