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BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Hutan dan Hukum Kehutanan

1. Pengertian Hutan

Beragam kalimat terhadap defenisi hutan antara lain sebagai berikut:25

a. Hutan merupakan suatu ekosistem yang berupa hamparan lahan yang

berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi oleh perpohonan dalam

persekutuan alam lingkungan sekitarnya.

b. Hutan merupakan lapangan yang di tumbuhi perpohonan, secara

keseluruhan sebagai persekutuan hidup alam hayati beserta alam

lingkungannya atau ekosistem.

2. Pengertian Hukum Kehutanan

Pengertian Hukum Kehutanan tampaknya juga sama dengan pengertian

hukum itu sendiri, berikut pengertian hukum kehutanan menurut para ahli26:

a. Black (1979) – Hukum Kehutanan adalah suatu sistem atau tatanan

hukum lama yang mengatur dan berhubungan dengan hutan-hutan

kerajaan (the system or body of old law relating to the royal forest)

b. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan (1992) –

Hukum Kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik

yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan mengenai

25 Indriyanto, Op Cit, h. 6
26 Abdul Khalim, Loc Cit, h. 29
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kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dan

pengurusannya.

c. Idris Sarong Al Mar (1993) – Hukum Kehutanan adalah

serangkaian kaidah-kaidah dan norma-norma dan peraturan-

peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan

dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.

Negara Indonesia memandang hutan dari dua segi yakni segi status

dan fungsi yaitu sebagai berikut :27

a. Hutan Berdasarkan Statusnya

Hanya ada dua jenis status kepemilikan hutan yang di akui di

Indonesia sebelumnya, 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.

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 pengertian hutan dilihat dari fungsinya:

1. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi

untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan.

Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah

27 Indriyanto, Op Cit, h. 8-11
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longsor, dan bencana ekologis lainnya. Misalnya untuk melindungi

fungsi daerah aliran sungai, maka suatu wilayah ditetapkan sebagai

hutan lindung. Secara teknis lokasinya bisa di kawasan hutan produksi

atau tempat-tempat lainnya. Selama keberadaannya dianggap penting

untuk menjaga keseimbangan lingkungan maka kawasan tersebut bisa

ditetapkan sebagai hutan lindung.

2. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk

keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Hutan konservasi di bagi ke dalam dua golongan yakni kawasan suaka

alam dan kawasan pelestarian alam. Kedua pengertian hutan ini sama-

sama memiliki fungsi pengawtean keanekaragaman satwa, tumbuhan

dan ekosistemnya. Hanya saja pada kawasan pelestarian alam diikuti

kata pemanfaatan secara lestari sumberdaya tersebut.

3. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk di

ekspoitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada

berbagai jenis hutan produksi seperti HPH, HTI dan tipe-tipe lainnya.

4. Hutan Negara

Hutan negara adalah ialah hutan yang berada pada tanah yang

tidaak dibebani hak atas tanah. Hutan negara merupakan hutan yang

tumbuh  di atas tanah yang bukan tanah milik.
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5. Hutan Hak

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani

hak atas tanah. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak

milik lazim di sebut hutan rakyat. Dengan demikian maka hutan rakyat

yaitu hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah milik masyarakat.

B. Teori Perlindungan Hutan

Landasan utama yang dijadikan titik tolak kebijaksanaan pemanfaatan dan

perlindungan hutan di Indonesia, bahwa hutan sebagai sumber daya alam

merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Perlu dimanfaatkan bagi

kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Pembangunan kehutanan sebagai yang tak terpisahkan dari pembangunan

nasional. Dari landasan tersebut jelas tercermin bahwa kebijaksanaan pengelolaan

dan perlindungan hutan di Indonesia.28

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu

kegiatan yang sangat penting dan utama sehingga dapat mencegah dan membatasi

kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan

manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan

mempertahankan hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan. 29 Dengan

demikian perlindungan hutan bertujuan untuk:

28 Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan. (Jakarta Timur :
Cahaya Prima Sentosa,2014) h. 190

29 Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia. (Jakarta : Sinar
Grafika, 2011), h. 385
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1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam,

hama serta penyakit dan gulma.

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

atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang

berhubungan dengan pengelolaan hutan,

Kententuan yang terdapat di dalam PP nomor 28 tahun 1985 tentang

Perlindungan Hutan di tentukan 4 macam Perlindungan Hutan yaitu:30

1. Perlindungan terhadap kawasan hutan

Penggunaan kawasan hutan produksi harus sesuai dengan fungsi dan

peruntukannya. Penggunaan kawasan hutan yang menyimpang harus

mendapat persetujuan Menteri. Dalam rangka memperoleh kepastian hukum

di lapangan maka setiap areal yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan

dilakukan penataan batas. Dengan telah dilakukannya penataan batas hutan,

maka tanpa adanya kewenangan yang sah setiap orang dilarang memotong,

memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.

2. Perlindungan terhadap tanah hutan

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil

bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan

cadangan, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat

persetujuan Menteri. Dalam hal penetapan areal yang bersangkutan sebagai

kawasan hutan dilakukan setelah pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi,

30 Salim, H. S, Op Cit, h. 115
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maka pelaksanaan lebih lanjut kegiatan eksplorasi dan ekspolitasi tersebut

harus sesuai dengan petunjuk Menteri. Di dalam kawasan hutan dan hutan

cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan

alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan

perbuatan lain yang dapat menimbulkan karusakan tanah dan tegakan.

Siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu

dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai dan anak sungai yang terletak di

dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.

3. Perlindungan terhadap kerusakan hutan

Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam

hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan selain dari petugas-petugas

kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya

dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-

alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon

di dalam kawasan hutan.

Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan

yang sah. Masyarakat di sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam

usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Ketentuan-ketentuan

tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan diatur dengan

Peraturan Daerah Tingkat I dengan memperhatikan petunjuk Menteri.

Penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput, dan mekanan

ternak lainnya serta serasah dari dari dalam hutan hanya dapat dilakukan di



24

tempat-tempat yang ditunjuk khusus untuk keperluan tersebut oleh pejabat

yang berwenang.

4. Perlindungan terhadap hasil hutan

Untuk melindungi hak-hak Negara yang berkenaan dengan hasil

hutan, maka terhadap semua hasil hutan harus diadakan pengukuran dan

pengujian. Hasil pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan adalah

merupakan dasar perhitungan penetapan besarnya pungutan Negara yang

dikenakan terhadapnya. Untuk membuktikan sahnya hutan dan telah

dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan Negara yang dikenakan

terhadapnya hingga dapat digunakan atau diangkut, maka hasil hutan tersebut

harus mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan.

5. Perlindungan Hutan Berbasis Ekologi

Prinsip dasar Perlindungan Hutan yang paling penting bagi seluruh

penyebab kerusakan ialah pencegahan awal terjadinya kerusakan hutan.

Selain itu pencegahan perkembangan penyebab kerusakan akan lebih efektif

dibanding dengan pengendalian setelah kerusakan terjadi. Istilah pencegahan

diartikan sebagai pengambilan langkah yang jelas untuk menghambat

perkembangan penyebab kerusakan hutan agar tidak melampaui tingkat yang

menimbulkan kerugian yang besar.

Upaya pencegahan perkembangan penyebab kerusakan tersebut dilakukan

melalui tindakan pengelolaan hutan dan silvikultur yang tepat dan hati-hati

sehingga hutan dapat berkembang membentuk suatu keseimbangan ekologis.

Didalam perlindungan hutan sangat di betuhkan sebuah ekologi hutan yang
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khusus mempelajari ekosistem hutan agar pada saat terjadi masalah dengan hutan

seperti adanya kebakaran hutan, penebangan hutan liar, dan konservasi hutan

untuk areal pertambangan dapat segera di perbaiki dan di pulihkan kembali.31 Ada

lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan:32

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan yang

tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan

pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab.

2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah, dan bahan galian

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

tanah/tegakan

3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin

4. Kerusakan hutan akubat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran

5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatana manusia, gangguan hama,

dan penyakit, serta daya alam

Ada lima faktor kerusakan hutan, yaitu:

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat

2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi,

masyarakat disekitar hutan

3. Perladangan berpindah-pindah

4. Sempitnya lapangan pekerjan

5. Kurangnya kesadaraan masyarakat akan arti pentingnya hutan dan

lain-lain

31 Indriyanto, Ekologi Hutan. (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h 14
32 Salim, H.S, Opcit, h. 114
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Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan adalah

Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I, yang meliputi : Kantor Wilayah

Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, Unit Pelaksaan

Teknis di Lingkungan Departemen Kehutana. Namun, tidak menutup

kemungkinan terlibatnya pihak lain, seperti pemegang izin Hak Pengusahaan

Hutan(HPH) di areal hak pengusahaan hutannya masing-masing. Dalam

menjalankan pengawasannya Dinas Kehutanan serta pihak yang terkait

melakukan beberapa hal sebagai berikut:33

1. Koordinasi hutan

2. Pemberian pedoman, petunujuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

mengenai perlindungan hutan

3. Pemberian bimbingan, supervisor dan konsultasi

4. Pemberian fasilitas

5. Pemberian sosialisasi dan desimenasi

6. Penyediaan sarana dan prasarana

Keberhasilan pembangunan di bidang kehutanan tidak saja ditentukan oleh

aparatur yang cakap dan trampil, tetapi harus juga didukung dengan peran serta

masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

mencakup 3 tahapan yaitu:

1. Tahapan perencanaan

2. Tahapan pelaksanaan

3. Pelaksanaan penilaian

33 Salim, H.S, Ibid, h. 120
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C. Pengelolaan Kawasan Hutan

Kayu masih menjadi sasaran target utama produksi hutan, maka segala

aktivitas untuk peningkatan produktivitasnya sudah semestinya tetap berlandaskan

kaidah ekosistem hutan atau berwawasan konservasi agar pelestarian ekosistem

hutan dalam jangka panjang dapat menjadi kenyataan. Beberapa peluang

pengelolaan hutan produksi yang berwawasan konservasi dapat dilakukan dan

disesuaikan pada setiap tipe hutan. Pengertian peluang disini adalah kemungkinan

penerapan metode tertentu yang bukan saja untuk kepentingan ekonomis sesaat

(yang bisa merusak ekosistem hutan dalam jangka panjang) tetapi juga

mempertimbangkan aspek konservasinya. Untuk memudahkan pembahasan

dibedakan antara pengelolaan hutan produksi alam dan tanaman.34

1. Pengelolaan Hutan Alam

Hampir seluruh hutan alam termasuk dalam eko¬sistem hutan tropika

humida dengan sederet atribut yang melekat padanya dan dikenal dengan

ekosistem yang rapuh (fragile ecosystem). Dalam perjalanan pengelo¬laannya

sampai saat ini kondisi hutan sudah banyak mengalami kerusakan, akibat

eksploitasi yang berlebihan, alih fungsi, kebakaran, penjarahan dan

sebagainya. Kegiatan pengusahaan hutan selama ini ternyata telah

menyebabkan terjadinya penurunan areal dan kualitas hutan yang berdampak

jumlah kayu tersedia untuk panenan siklus tebang kedua jauh lebih rendah dari

yang diharapkan.

34 Setia Zain, Alam, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, (Jakarta: Rineka Cipta,
1997), h. 50
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Ragam ekosistem hutan alam sangat tinggi, baik dalam volume

standing stock, komposisi, faktor lingkungan dan sebagainya, sehingga

memerlukan penanganan yang berbeda pula. Kebijakan pengelolaan hutan

alam yang berlaku saat ini (Tebang Pilih dan Tanam Indonesia – TPTI)

menetapkan sistem pemanenan yang seragam untuk areal hutan di seluruh

wilayah Indonesia, tanpa memperhatikan tipe dan kondisi hutannya. Intensitas

penebangan ditetapkan dengan batas diameter minimum 40 cm untuk hutan

rawa, 50 cm untuk hutan Dipterocarp dataran rendah serta 60 cm untuk areal

hutan produksi terbatas dengan kelerengan melebihi 40%. Sistem ini telah

mengakibatkan pemanenan berlebih di banyak areal, sehingga hutan tidak

dapat pulih dalam waktu 35 tahun untuk dapat menghasilkan kayu pada rotasi

kedua.

Keanekaragaman jenis sangat tinggi membentuk struktur tertentu baik

secara vertikal (stratifikasi tajuk dan atau perakaran) maupun horizontal.

Mekanisme internal untuk mendapatkan stabilitas ekosistem justru diperoleh

dari aspek ini.

Hutan primer saat ini telah hampir habis dan pada pengelolaan

selanjutnya sudah harus beralih ke hutan bekas tebangan dan atau hutan

tanaman. Karena itu upaya peningkatan produktivitas dengan input energi

(biaya) serendah-rendahnya dan tanpa merugikan lingkungan (tetap

berwawasan konservasi) sangat diperlukan.

Sistem silvikultur yang digunakan hampir seluruhnya adalah TPTI

(Tebang Pilih Tanam Indonesia) dengan satu aturan untuk seluruh hutan alam
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di Indonesia, walaupun sistem ini adalah sistem silvikultur yang relatif paling

aman untuk diterapkan dibanding yang lain dalam hal jasa lingkungannya.

Tidak ada batasan maksimum jumlah volume kayu atau jumlah batang yang

dapat ditebang per satuan areal. Penebangan terlalu banyak pohon di setiap

unit areal dapat mengakibatkan terciptanya kondisi yang mengganggu

pertumbuhan jenis-jenis kayu komersial.

Sesuai dengan situasi saat ini hutan dituntut untuk memberikan produk

yang selalu meningkat, kelestarian yang tetap terjamin dan masukan biaya

yang rendah. Pemenuhan tuntutan ini sungguh tidak mudah namun tampaknya

tidak ada pilihan lain kecuali harus terus mencari peluang untuk mendapatkan

tujuan yang diinginkan. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah35 :

a. Sesuai dengan ragam hutan alam yang tinggi maka perlu penerapan

peraturan (sistem silvikultur dan aturan pengelolaan lainnya) yang

berbeda, setidaknya dibedakan pada level propinsi.

b. Kemampuan optimal suatu ekosistem hutan bukan hanya kayu, karena

itu penentuan AAC seyogyanya tidak hanya mendasarkan pada

produksi kayu saja. Karena itu diperlukan reorientasi pemikiran baru

untuk mendapatkan produktivitas hutan yang optimal. Pola konsumsi

produk hasil hutan dalam bentuk apapun harus didasarkan pada

kemampuan ekosistem hutan yang dimaksud.

c. Dengan mulai habisnya hutan primer, maka pengelolaan hutan alam

akan beralih ke hutan bekas tebangan. Jika diasumsikan tidak ada

35 Setia Zain, Ibid, h. 70
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tebangan cuci mangkok (tebang ulang sebelum waktunya) hutan bekas

tebangan perlu dipelihara untuk terus meningkatkan produksinya atau

setidaknya kembali ke keadaan semula, apalagi yang karena sebab

tertentu tebang ulang tampaknya tidak bisa dihindari. Karena itu

pemeliharaan hutan menjadi aspek yang sangat penting. Namun jika

kegiatan pemeliharaan hutan ini didasarkan pada sistem silvikultur

TPTI hasilnya tidak efisien. Di antara kegiatan pemeliharaan bekas

tebangan yang berupa perapihan, pembebasan pertama, pengadaan

bibit, pengayaan, pemeliharaan tanaman, pem¬bebasan kedua dan

ketiga, dan penjarangan tajuk, hanya penjarangan tajuklah yang secara

langsung memberikan percepatan pertumbuhan tegakan tinggal paling

efektif. Hal ini terjadi karena tindakan pen¬jarangan memberikan

ruang tumbuh optimal bagi po¬hon binaan yang terdiri dari pohon inti

dan permudaan tingkat dibawahnya. Kegiatan ini hanya terbatas pada

pohon-pohon future harvest saja dan pada tingkat pertumbuhan

tertentu yang paling responsif terhadap perlakuan ini, sehingga input

biaya sangat rendah. Sementara itu pohon pendamping tetap berfungsi

sebagai pembentuk struktur sehingga terus memberi¬kan jasa

lingkungan dan atau atribut fungsionalnya (tetap berwawasan

konservasi), dan sangat efisien karena menghilangkan banyak

pekerjaan dan biaya yang sebenarnya tidak diperlukan.

d. Dalam jangka panjang sudah harus mulai dipikirkan untuk mengelola

hutan berdasarkan konsep kesesuaian lahan. Dengan berbasis
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pendekatan ekosistem, pengelolaan hutan produksi didasarkan pada

unit-unit ekologis yang merupakan resultante dari seluruh fak-tor

lingkungan (biofisik) sehingga terbentuk kesatuan pengelolaan yang

berkemampuan sama baik produktivitas maupun jasa lingkungannya

e. Introduksi sistem silvikultur atau sistem baru lainnya yang sekiranya

menjanjikan produksi hendaknya dikaji lebih mendalam terlebih dulu

agar kerusakan hutan dapat lebih dibatasi

f. Keberhasilan pengelolaan konservasi di hutan ini sa¬ngat tergantung

sumber daya manusianya, karena itu penyiapannya perlu dilakukan

dengan sebaik-baiknya.

2. Pengelolaan Hutan Tanaman

Pada prinsipnya hutan tanaman secara ekologis adalah bentuk

simplifikasi sistem alam dengan tuntutan ekonomis sebagai pengendali utama.

Pengembangan lebih lanjut terhadap motivasi ekonomis tersebut dilakukan

dengan simplifikasi berbagai komponen sistem antara lain jenis (jenis yang

bergenetis baik), bentukan struktur (stratifikasi tajuk dan atau perakaran),

input energi (biaya) dan penggantian natural stabilizing factor (homeostasis

ekosistem) dengan chemical stabilizing factor (pupuk, pestisida dan lain-lain).

Keseluruhan manipulasi ini dikemas dalam bentuk metode dan sistem

silvikultur dengan output utama produktivitas. Jika prinsip hutan tanaman

masih tetap seperti ini maka pelestarian jangka panjang akan diragukan, atau

pada suatu saat secara finansial akan akan tidak ekonomis lagi, karena harus

menanggung beban atribut fungsional yang sudah tidak berjalan lagi. Dalam
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sudut pandang lain dapat dikatakan bahwa integritas ekosistem tidak dapat

dipertahankan lagi, kaidah ekosistem hutan menjadi hilang, terfragmentasi,

sehingga memacu parahnya water yield dan kualitas air, sempitnya ruang

gerak satwa, tererosinya sumber daya genetik dan penurunan produktivitas

hutan dalam jangka panjang.

Beberapa contoh kasus mundurnya hutan tanaman yang kurang

memperhatikan wawasan konservasi telah disebutkan di muka yaitu antara lain

penurunan produktivitas, penurunan bonita pada areal tertentu dan sebagainya. Di

Philipina, penanaman hutan monokultur (Leucaena leucocephala) pada kelerengan

36 – 50 % terjadi kebocoran fosfat pada neraca hara yang dibuatnya sebesar 56,76

kg/ ha/th, sementara pada grassland area dengan kelerengan yang sama diperoleh

saldo sebesar 35,43 kg/ha/th. Keadaan yang hampir sama dilaporkan dari India

berasal dari hutan tanaman cepat tumbuh dan eksot (Eucalyptus sp. dan pinus)

yang ditanam monokultur, tidak berwawasan konservasi menjadi bencana besar

bagi pelestarian lingkungan. Bencana kekurangan air terjadi karena konsumsi air

sangat tinggi untuk pertumbuhan (1,41 dan 8,87 mm per gram biomasa kering

untuk eucalyptus dan pinus) dan kemunduran kualitas tempat tumbuh. Kemudian

tahun 1985 FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations) juga

melaporkan kondisi se¬rupa di banyak negara seperti Brazil, Australia, Malawi

dan Afrika Selatan.

Dengan penekanan hutan produksi untuk berfungsi ekonomis yang

setinggi-tinggi¬nya maka telah terjadi bahwa hutan tanaman dianggap
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kurang/tidak memperhatikan aspek konservasi, sehingga memunculkan isu

penting sebagai berikut36:

a. Simplifikasi ekosistem hutan secara berlebihan sehingga struktur hutan

yang terbentuk selalu monokultur. Struktur hutan ini memutus sama sekali

kaidah ekosistem hutan sehingga atribut fungsional ekosistem tidak

operasional

b. Stabilitas hutan menjadi rendah (natural stabilizing factor tidak berfungsi),

sehingga cenderung mengganti menjadi chemical stabilizing factor yang

biayanya mahal dan tidak ramah lingkungan

c. Kemunduran site quality / bonita / tapak hutan. Banyak lahan hutan

tanaman yang mengalami kemunduran tapak hutan yang ditandai dengan

penurunan produktivitas atau kejemuan jenis tertentu sehingga harus

di¬ganti dengan jenis tanaman lain

d. Faktor hidroorologi belum/tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Hal ini dapat dilihat pada besar dan frekuensi banjir hampir setiap sungai

yang ada pada setiap musim penghujan. Akan tetapi sebaliknya pada

musim kemarau banyak sungai yang debitnya sangat kecil dan bahkan

kering tidak berair.

Dalam jangka panjang harus sudah dimulai pengelolaan hutan berdasarkan

kesesuaian lahan, membentuk unit-unit ekologis berdasarkan kaidah ekosistem

yang mempunyai respon yang sama baik dalam produktivitas maupun jasa

lingkungannya. Aspek ini tampak semakin penting belakangan ini terutama bila

36 Setia Zain, Ibid, h. 75



34

dikaitkan dengan desakan pihak lain untuk menyelenggarakan agribisnis di areal

hutan produksi. Terlepas dari berbagai faktor yang berpengaruh mulai dari politik,

sosial, ekonomi dan ke-lembagaannya, masalah ini dapat didekati dengan

menyusun klasifikasi lahan yang baik, agar dapat dideliniasi dengan jelas

kawasan-kawasan yang bisa ditolerir untuk agribisnis dan kawasan yang harus

dilakukan pengelolaan hutan berbasis konservasi, sehingga kualitas lingkungan

yang menjadi tanggung jawab hutan produksi dapat tetap dipertahankan.

Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya hutan, upaya konservasi

sumber daya alam telah ditingkatkan. Usaha konservasi ini mencakup kegiatan

konservasi di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Termasuk di

dalamnya pengembangan taman nasional dan hutan lindung yang didukung oleh

pengembangan dan pembinaan wisata alam, pembinaan cinta alam dan monitoring

1iampak lingkungan, perlindungan dan pengamanan hutan serta pengembangan

sarana dan prasarana. Sampai dengan tahun 1993 telah terbentuk 31 taman

nasional dengan luas kawasan sebesar 7,9 juta hektare dan kawasan konservasi

alam yang sudah ditetapkan seluas 14,6 juta hektare.

Sejalan dengan usaha konservasi, upaya reboisasi dan rehabilitasi lahan

juga ditingkatkan. Tujuan upaya reboisasi dan rehabilitasi adalah untuk

memulihkan, mempertahankan dan meningkat-kan produktivitas sumber daya

hutan, tanah dan air. Kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan dilaksanakan

melalui pengembangan HTI, pengendalian perladangan berpindah, peningkatan
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kegiatan konservasi tanah, dan pengembangan hutan rakyat serta perhutanan

sosial.37

D. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan,

adalah Instansi Kehutanan di daerah yang meliputi: Dinas Kehutanan, Unit Perum

Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementrian Kehutanan.

Tidak kemungkinan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Penguasaan

Hutan (HPH)/ Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab

atas perlindungan hutan di areal hak penguasaan hutannya masing-masing.

Pasal 32 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

Hutan, mengatur sebagai berikut:

1. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat

Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang

kepolisian khusus di bidangnya.

2. Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi

Kehutanan;

37 Setia Zain, Ibid, h. 80
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b) Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang

diangkat sebagai Polisi Kehutanan;

Pasal 32 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

Hutan, mengatur sebagai berikut:

1. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat

Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang

kepolisian khusus di bidangnya.

2. Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi

Kehutanan;

b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang

diangkat sebagai Polisi Kehutanan;

c. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai

dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di

bidang perlindungan hutan.

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

Perlindungan Hutan, ditentukan bahwa Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan

berwenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka mencari dan menangkap

tersangka. Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi

Kehutanan dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku

tindak pidana di bidang kehutanan.


