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ABSTRAK 

Samido. 105951109518. Perlindungan Hutan oleh Penyidik di Balai Pengamanan 

dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah 

Sulawesi pada Seksi Wilayah I Makassar. Program Studi Kehutanan Fakultas 

Pertanian Universitas Muhammadyiah Makassar.  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya, bentuk tindak pidana, dan 

kendala yang dilakukan Polisi Kehutanan yang berstatus sebagai Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK 

Wilayah Sulawesi dalam usaha pengamanan hutan serta penegakan hukum 

terhadap perkara bidang Kehutanan. Penelitian ini menggunakan metode 

Kualitatif, data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara 

mendalam (In-Depth Interview). Upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan yang 

berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan 

Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi dalam usaha pengamanan hutan serta 

penegakan hukum terhadap perkara bidang kehutanan melaksanakan kegiatan 

preventif yaitu kegiatan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dan kegiatan 

refresif yaitu operasi intelijen/pulbaket, operasi pengamanan peredaran TSL dan 

hasil hutan, operasi pemulihan kawasan hutan, pengawasan dan penyidikan. 

Secara umum ada empat jenis tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup 

yang ditemukan yaitu illegal logging, perambahan hutan, perburuan/perdagangan 

tumbuhan dan satwa liar dan pelanggaran lingkungan hidup. Pada periode 2017-

2020 di wilayah Sulawesi Kegiatan illegal logging merupakan tindak pidana 

terbanyak tercatat 83 kasus (70,34%), perambahan hutan 16 kasus (13,56), 

perburuan/perdagangan tumbuhan dan satwa liar 17 kasus (14,41) dan 

pelanggaran lingkungan hidup 2 kasus (1,69%). Kendala yang dihadapi dalam 

Perlindungan dan Pengamanan hutan oleh Polisi Kehutanan dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor 

manusia, faktor metode, faktor Policy (kebijakan), faktor sosial ekonomi, faktor 

budaya dan faktor politik. 

  

Kata Kunci: Hutan, Perlindungan, Pengamanan, Polisi Kehutanan
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Berdasarkan  ketentuan  Undang  –  Undang  Nomor  18  Tahun  2013  

tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,  untuk mencegah dan 

memberantas perusakan hutan dan hasil hutan serta peredarannya dikeluarkanlah 

Inpres Nomor 04 tahun 2005 dan sebagai respon Departemen Kehutanan pada 

saat itu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 

SK.476?menhut-IV/2005 tentang pembentukan Satuan Polhut Reaksi Cepat 

(SPORC) di setiap Provinsi Seluruh Indonesia (10 provinsi prioritas). kemudian 

pada tahun 2007 disusul dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

SK.39/Menhut-IV/2007 tentang pembentukan Satuan Polhut Reaksi Cepat 

(SPORC) di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan 

Menteri P.15/MenLHK/Setjen/ OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

dibentuklah 5 (lima) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (Balai 

GAKKUM). Pembentukan kelima Balai ini bertujuan untuk menunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Gakkum LHK di seluruh Wilayah Republik 

Indonesia. salah satu Kantor Balai diantara 5 (lima) Kantor Balai tersebut adalah 

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Wilayah Sulawesi yang lebih dikenal dengan sebutan Balai Gakkum dengan 

Wilayah kerja Pulau Sulawesi.  

Kerusakan kawasan hutan yang berada di Seksi Wilayah I Makassar 

dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi 
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Tenggara penyebab utamanya adalah penebangan  dan pencurian hasil hutan 

secara ilegal yang dilakukan secara perorangan,  maupun  secara  massal  

sehingga mengakibatkan  kerugian  yang  sangat  besar  bagi  Negara. Pencurian 

atau pemungutan hasil hutan secara ilegal yang dilakukan oleh warga masyarakat 

sangat  besar  sekali  jumlahnya  sehingga  perlu  adanya  penanganan yang 

sangat cepat dan ditanggulangi dengan cara yang sangat cepat pula sehingga 

tidak akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pemerintah  serta 

warga masyarakat pada umumnya. 

Salah satu kegiatan pengamanan hutan dalam melindungi hak hak Negara 

atas hutan dan hasil hutan adalah penegakan hukum  yang merupakan tindakan 

memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar yang berusaha merusak 

kelestarian hutan. Penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan 

Polisi Kehutanan (POLHUT) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Meskipun  terjadinya  penebangan  dan pencurian  hasil hutan kayu secara elegal 

dan ataukah peredaran hasil hutan yang berada  di Wilayah  kerja Seksi 

Wilayah I Makassar  sudah  dilakukan  secara  tegas  serta proses  

penangannya dilakukan secara cepat dan profesional namun hasilnya belum 

memuaskan. Hal ini dikarenakan bahwa Balai Gakkum Wilayah Sulawesi bukan 

merupakan pemangku kawasan hutan sehingga dalam pelaksanaan tugas berdasar 

pada laporan maupun aduan baik dari petugas pemangku kawasan hutan maupun 

dari masyarakat serta lembaga pemerhati lainnya. Sehingga Balai Gakkum LHK 

Wilayah Sulawesi dalam hal ini Seksi Wilayah I Makassar membentuk jaringan 

dengan memanfaatkan tokoh masyarakat atau lembaga Swadaya untuk aktif 
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melaporkan setiap kejadian perusakan hutan atau pencurian dan atau pemanfaatan 

hasil hutan yang ilegal yang ada disekitarnya, cara kerja Balai Gakkum LHK 

Wilayah Sulawesi  yang sampai saat ini masih efektif adalah dengan menugaskan 

tim intelijen mencari tahu permasalahan disetiap titik pengawasan kemudian 

melaporkan, selanjutnya data dan informasi yang dilaporkan segera diolah 

kemudian ditindaklanjuti dengan tim operasi bersama sama dengan tim Penyidik 

apabila perlu penanganan sesegera mungkin. Upaya yang dilakukan Polisi 

Kehutanan yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam usaha pengamanan 

hutan guna penegakan hukum terhadap hasil hutan kayu yang illegal serta 

peredarannya, langkah-langkah yang dilakukan Polisi Kehutanan yang 

berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan 

pengamanan hutan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

Penegakan Hukum  di Wilayah kerja Seksi wilayah I Makassar. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan yang berstatus 

sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan 

Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi dalam usaha pengamanan 

hutan serta penegakan hukum terhadap perkara bidang Kehutanan? 

2. Bagaimana bentuk tindak pidana yang diproses  oleh Polisi Kehutanan 

yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai 

Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi dalam usaha 
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pengamanan hutan serta penegakan hukum terhadap perkara bidang 

Kehutanan? 

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam usaha pengamanan hutan 

serta penegakan hukum terhadap perkara bidang Kehutanan di Wilayah kerja 

Seksi wilayah I Makassar?. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui upaya –  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Polisi Kehutanan 

yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai 

Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi dalam usaha 

pengamanan hutan serta penegakan hukum terhadap perkara bidang 

Kehutanan. 

2. Mengetahui bentuk tindak pidana yang diproses  oleh Polisi Kehutanan 

yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai 

Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi dalam usaha 

pengamanan hutan serta penegakan hukum terhadap perkara bidang 

Kehutanan. 

3. Mengetahui kendala -  kendala apa saja yang dihadapi dalam usaha 

pengamanan hutan serta penegakan hukum terhadap perkara bidang 

Kehutanan di Wilayah kerja Seksi wilayah I Makassar. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi pengamanan hutan guna penegakan hukum 

khususnya mengenai penanganan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

pada perkara bidang kehutanan, sehingga permasalahan atau kendala dapat 

terselesaikan. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja 

Polisi Kehutanan yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

dalam penanganan perkara bidang kehutanan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Hutan 

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan 

berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang disebut dengan hutan 

adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 

hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang 

tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (Departemen 

Kehutanan, 1999). 

Hutan merupakan areal tanah yang permukaanya ditumbuhi oleh berbagai 

jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami. Berbagai kehidupan dan lingkungan 

tempat hidup, bersama sama membentuk ekosistem hutan. Suatu ekosistem terdiri 

dari semua yang hidup (biotik) dan tidak hidup (abiotik) pada daerah tertentu dan 

terjadi interaksi di dalamnya (Kartasapoetra, 1994).  

Hutan adalah sebuah kawasan yang didalamnya ditemukan berbagai 

tumbuhan dan hewan (Fitriana, 2008).  

Hutan adalah Tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohonan (biasanya tidak 

dipelihara orang, tetapi ada juga yang ditanami pohon-pohonan (Purwodarminto, 

2008). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan. Hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya serta 

serba guna dan lestari, baik langsung maupaun tidak langsung dalam usaha 

membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Karena itu, aspek 
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pengelolaan hutan merupakan kesatuan yang utuh antara aspek hukum, aspek 

tekhnis, aspek manajemen, aspek administrasi. 

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, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Departemen 

Kehutanan, 1999), menurut fungsinya hutan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 

yaitu : 

1) Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 

satwa serta ekosistemnya. 

2) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 

memelihara kesuburan tanah. 

3) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. 

Hasil hutan adalah semua hasil dari hutan baik kayu maupun bukan kayu 

atau semua benda dan mahluk hidup yang berasal dari hutan dan dapat 

dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Manusia dan atau segala sesuatu yang 

diperoleh dari dalam hutan untuk dimanfaatkan secara komersil atau untuk 

kepentingan ekonomi. 
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Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, 

penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari di 

seluruh wilayah RI untuk kepentingan: 

1) Pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan 

kerusakan pada tanah. 

2) Produksi hasil hutan dan pemasarannya di gunakan untuk memenuhi 

kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluaan 

pembanguann industri serta eksport. 

3) Sumber utama pencahariaan yang bermacam – macam bagi rakyat didalam 

dan disekitar hutan. 

4) Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu 

pengetahuan, pertahanan nasioanl, rekreasi, dan pariwisata. 

5) Transmigrasi, pertaniaan, perkebunaan dan peternakan. 

 

2.2. Perlindungan Hutan 

Perlindungan hutan yang pengaturannya diatur dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 dalam perkembangannya telah mempunyai beberapa   

peraturan pelaksana yang dapat digolongkan dari beberapa ketentuan antara lain : 

1. Pelindungan hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 

tentang Perlindungan Hutan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 

adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 

1999, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan,  

Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi : 



 9 

 

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

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

hama, serta penyakit. 

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

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

berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Dalam hal perlindungan hutan dalam Undang – Undang ini Polisi 

Kehutanan tidak dijelaskan secara rinci tugas pokok dan kewenangannya 

sehingga Penyidik yang statusnya sebagai Polisi Kehutanan diberikan 

kewenangan Perlindungan Hutan sebagaimana dalam Undang- Undang ini diatur 

dalam pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian 

Republik Indonesia juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 

Departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemya, diberi wewenang khusus 

sebagai penyidik. Pada ayat (3) disebutkan penyidik berwenang untuk: 

a. Melakukan pemeriksanaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. 

b. Melakukan pemeriksaaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak 

pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 
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c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam 

dan kawasan pelestarian alam. 

d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan 

dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. 

f. Membuat dan menandatangani berita acara. 

g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya 

tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. 

3. Undang Undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. 

Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini 

dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, 

keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, 

prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-

undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek 

restoratif, bertujuan untuk: 

a. Memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat 

penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga 

mampu memberi efek jera bagi pelakunya. 
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b. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan 

pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan. 

c. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama 

sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan. 

d. Mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan 

perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan. 

e. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga 

kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna 

mewujudkan masyarakat sejahtera. 

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pelindungan hutan” pada 

undang – undang ini adalah antara lain jalan patroli, pos jaga, papan larangan, alat 

komunikasi statis, alat transportasi, pal batas, dan alat-alat pengamanan hutan. 

4. Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan. 

Keberhasilan pembangunan dibidang kehutanan tidak saja ditentukan oleh 

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

masyarakat. Perlunya peran serta masyarakat dalam perlindungan adalah didasari 

pemikiran bahwa dengan adanya peran serta tersebut dapat memberikan 

informasi kepada pemerintah khususnya Menteri Kehutanan dan mengingatkan 

kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Informasi yang diberikan atau 

disampaikan masyarakat kepada pemerintah beserta alat perlengkapannya sangat 

penting, karena dengan informasi tersebut pemerintah dapat merencanakan 

peruntukan, menyediakan dan penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari 
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diseluruh Indonesia. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yang telah ikut 

berperan dalam bidang kehutanan atau cenderung untuk memperhatikan 

kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan 

keputusan. Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan akan banyak 

mengurangi kemungkinan yang timbul pertentangan asal peran serta masyarakat 

dilaksanakan pada saat yang tepat. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan 

hutan ini dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikutsertakan (Salim 2003). 

Selanjutnya didalam penjelasannya disebutkan bahwa kewajiban 

melindungi hutan adalah bukan kewajiban dari pemerintah semata-mata, akan 

tetapi merupakan kewajiban dari seluruh rakyat, karena fungsi hutan itu 

menguasai hajat hidup orang banyak. Ketentuan ini hanya mengikat kegiatan di 

bidang kehutanan sedangkan dalam tahap perencananan dan penilaiannya 

masyarakat kurang dilibatkan terbukti dalam rencana penentuan dan pengukuhan 

hutan yang menentukan secara sepihak, sehingga dalam penentuaannya sering 

terjadi konflik dengan masyarakat. Dalam usaha perlindungan sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya, rakyat diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah 

dalam berbagai kegiatan yang berdaya guna. Untuk itu pemerintah menumbuhkan  

dan meningkatkan kesadaran akan konservasi sumber daya alam dikalangan 

rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan sesuai aspirasi Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati  dan 

Ekosistemnya. Selain itu setiap orang terutama bagi mereka yang hidup disekitar 

hutan wajib membantu, mencegah terjadinya penggunaan dan pendudukan 
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terhadap kawasan hutan. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam 

mencegah dan membatasi kerusakan hutan sangat diperlukan. 

Di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  

Kehutanan ditentukan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta 

memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan. Hutan 

mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan 

bangsa dan negara. Sehingga agar dapat memberikan manfaat yang sebesar–

besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat perlu di jaga dan 

dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik (Salim, 

2003).  

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

bahwa perlindungan hutan di kawasan hutan merupakan usaha untuk : 

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

yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya – daya alam, 

hama serta penyakit. 

b.  Mempertahankan dan menjaga hak–hak negara, masyarakat dan perorangan 

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

berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

Masyarakat tradisional sejak lama memahami perlunya dan berusaha 

melindungi lingkungan hidupnya berupa hutan dan alam sekitarnya melalui 

berbagai aturan adat tidak tertulis (Kartasasmita, 1994) 

Peranan sumber daya hutan dalam peningkatan fungsi lingkungan hidup 

tersebut mencakup pula pengembangan manfaat perlindungan bagi kesejahteraan 
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masyarakat tradisional. Upaya perlindungan hutan dan kehutanan banyak 

menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Oleh karena itu perlu 

sifat preventif dan represif hal ini harus dilakukan dalam rangka menjaga 

kelestarian dan fungsi hutan, perlindungan hutan menjadi tanggung jawab antara 

pemerintah dan seluruh warga masyarakat terutama yang langsung 

berkepentingan dengan hutan dan kehutanan. 

 

2.3. Polisi Kehutanan 

Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen 

Kehutanan dan instansi lainnya yang diberi tugas dan tanggung jawab wewenang 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

perlindungan hutan dan hasil hutan. Tugas pokok dan kewenangan Polisi 

Kehutanan dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan Pasal 51 Ayat: 

(1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada 

pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan 

wewenang kepolisian khusus. 

(2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berwenang untuk : 

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

hukumnya; 

b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan 

pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah 

hukumnya; 
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c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang 

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang 

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk 

diserahkan kepada yang berwenang; dan 

f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya 

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

 

2.4. Penyidik Kehutanan  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Pejabat Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam 

lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi 

wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnyat. Hal hal pokok yang dijelaskan dalam 

undang undang ini adalah: 

a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini. 

b.  Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta 
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mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

c. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. 

Berdasarkan Undang Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 angka 17 berbunyi “Pejabat 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup Instansi Kehutanan pusat dan daerah 

yang oleh undang undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang 

kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”. 

 

2.5. Penegakan Hukum 

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang 

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh 

badan-badan resmi yang berwajib (Simorangkir, 2010.)  

Jadi penegakan hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa 

untuk mengatur segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup masyarakat 

dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar peraturan tersebut. 

Setelah diketahui faktor- faktor penyebab terjadinya gangguan keamanan 

hutan maka akan dapat diambil langkah-langkah penagggulangan dan 

pencegahan yang tepat. Dalam rangka penegakan hukum bidang Kehutanan. 
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2.6. Kerangka Pikir  
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, mulai pada bulan Juni-Agustus 

2022. Lokasi penelitian di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK 

Wilayah Sulawesi pada Seksi Wilayah I Makassar di Kota Makassar. 

 

3.2. Jenis dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif.  Menurut  Bogdan  dan Taylor  yang dimaksud  dengan  penelitian 

kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif 

berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang 

dapat diamati (Moleong 2002:3) 

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan pertama, penetapan fokus 

dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi studi bidang 

inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-

inklusi atau memasukkan, mengeluarkan suatu informan yang diperoleh 

(Moleong, 2002: 62). 

Penelitian kualitatif tidak bertujuan mengkaji atau membuktikan kebenaran 

suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data 

yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian kualitatif diharapkan   

mampu memberikan gambaran tentang upaya Polisi Kehutanan (POLHUT) 

yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka 

melaksanakan tugas sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki tugas dan 
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wewenang dalam melindungi dan melaksanakan pengamanan hutan, kawasan 

hutan, tumbuhan dan satwa liar. Sehingga dari data tertulis maupun melalui 

wawancara diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas. 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang Polisi 

Kehutanan (POLHUT) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai salah satu 

penegak hukum bidang Kehutanan. 

 

3.3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari pejabat yang bertugas di 

Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Wilayah Sulawesi pada Seksi Wilayah I Makassar, data yang diperoleh tersebut 

berupa data Primer yaitu data diperoleh secara langsung dari tangan pertama dan 

data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada 

dikumpulkan kemudian disajikan dalam suatu himpunan data yang dapat 

memberikan informasi yang berguna. Data tersebut diperoleh dari: 

a. Informan 

  Dalam penelitian ini yang dijadikan Informan adalah Pejabat yang bertugas 

di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan.  

b. Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis, sumber data tertulis dapat 

diperoleh dari sumber buku, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen 

resmi. Sumber data dokumen tersebut dipergunakan pula dalam penelitian ini. 
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3.4. Alat dan Bahan 

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa Laptop, ATK 

dan Hand Phone (HP) sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah 

lembar/administrasi penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah bagaimana cara memperoleh data dari 

sumber data yang dimaksud oleh peneliti dan metode yang digunakan adalah: 

a. Observasi/Pengamatan dan penggambaran 

Metode observasi atau pengamatan dilakukan dengan mencatat sistem atau 

cara pengamanan hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan yang berstatus 

sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas pada Seksi 

Wilayah I Makassar di Makassar dalam melaksanakan tugas dan  wewenangnya. 

Metode pelaksanaan observasi dilakukan dengan mengamati perilaku kerja Polisi 

Kehutanan yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna 

mendapatkan data capaian dan atau hambatan dari perilaku tersebut. Metode ini 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan 

perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi 

mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, peraba dan 

pengecap (Arikunto 1997:128). 

b. Wawancara mendalam (In-Depth Interview) 

Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Dalam metude 

kualitatif ini ada dikenal dengan tekhnik wawancara mendalam (In-depth 
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Interview). Pengertian wawancara mendalam (In-depth Interview) adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara 

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative 

lama (Sutopo 2006:72).  

Ciri khusus dari wawancara mendalam ini adalah keterlibatan dalam 

kehidupan responden/informan. 

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 2002). Wawancara juga merupakan alat 

mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang 

diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara 

peneliti dan responden. 

Dalam wawancara mendalam melakukan penggalian secara mendalam 

terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud 

diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. 

Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan 

perspektif responden dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik wawancara 

ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara 

tatap muka (face to face). 
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Kegunaan atau manfaat dilakukannya wawancara-mendalam adalah: 

1. Topik/pembahasan masalah yang ditanyakan bisa bersifat kompleks atau 

sangat sensitif. 

2. Dapat menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, 

pengetahuan, pandangan responden mengenai masalah. 

3. Responden tersebar maksudnya bahwa siapa saja bisa mendapatkan 

kesempatan untuk diwawancarai namun berdasarkan tujuan dan maksud 

diadakan penelitian tersebut. 

4. Responden dengan leluasa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa 

adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam mengeluarkan 

pendapatnya. 

5. Alur pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan pedoman (guide) atau 

tanpa menggunakan pedoman. Jika menggunakan pedoman (guide), alur 

pertanyaan yang telah dibuat tidak bersifat Baku tergantung kebutuhan 

dilapangan. 

Sedangkan kelemahan dari wawancara-mendalam ini adalah adanya 

keterikatan emosi antara ke duanya (pewawancara dan orang yang diwawancarai), 

untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang 

diwawancarainya. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sangat penting sebagai pembanding dan sangat 

mendukung atas apa yang telah dilakukannya, kebenaran atau keabsahan suatu 

kegiatan dilihat pula dari dokumentasi kegiatan, dokumentasi yang dimaksudkan 
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pada penelitian ini baik berupa hasil foto maupun data berupa buku, makalah dan 

atau dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan perlindungan dan 

pengamanan hutan. 

 

3.6. Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan 

kebertemuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Menurut Moleong 

(2002:72). Untuk   memeriksa keabsahan/validitas data pada penelitian kualitatif 

antara lain digunakan taraf kepercayaan data. Teknik ini yang digunakan untuk 

memeriksa keabsahan data adalah teknik triangulasi.  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang dimanfaatkan 

sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data. 

Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi 

sumber. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2002: 178), yang menyatakan 

teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaaan terhadap sumber-sumber 

lainnya. Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai 

berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang berbagai pendapat dengan 

pandangan orang. 



 24 

 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2002:178). 

 

3.7. Analisis Data 

Analisis data, Menurut Patton (1980:268) adalah proses mangatur urutan 

data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar (Moleong 2002:103). Sehingga data yang diperoleh adalah berupa data 

kualitatif. 

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif statistik. Artinya bahwa data diperoleh secara 

langsung dari tangan pertama, serta data yang diperoleh dari sumber yang sudah 

ada dikumpulkan kemudian disajikan dalam suatu himpunan data yang dapat 

memberikan informasi yang berguna. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Gambaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK 

(BPPHLHK) 

Sesuai dengan Peraturan Menteri P.15/MenLHK/ Setjen/OTL.0/1/2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2016, dibentuklah 5 (lima) Balai 

Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (Balai GAKKUM). Pembentukan 

kelima balai ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen 

GAKKUM LHK di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengamanan dan 

penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah Ditjen 

GAKKUM LHK dan bertanggung jawab kepada Dirjen GAKKUM LHK. Kelima 

Balai ini tersebar dengan cakupan Wilayah Sumatera, Wilayah Kalimantan, 

Wilayah Sulawesi, Wilayah Jawa, Bali, & Nusa Tenggara, serta Wilayah Maluku 

& Papua. 

Tugas Pokok dan fungsi Balai Gakkum adalah: 

a. Tugas Balai Gakkum, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan bertugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, 

ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. 

b. Fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan : 
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1) Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan 

pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan; 

2) Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan; 

3) Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan 

pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan 

dan ancaman kerusakan lingkungan; 

4) Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya; 

5) Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan 

kehutanan; 

6) Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup 

dan kehutanan; 

7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum; 

8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai. 

 

4.1.2. Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi 

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. Fokus pada berbagai permasalahan 

seperti Perambahan kawasan hutan, peredaran hasil hutan, peredaran illegal 

tumbuhan dan satwa liar, Pencemaran Lingkungan, Penambangan Ilegal dan 

pembalakan liar merupakan beberapa masalah kehutanan yang mengemuka 

dalam beberapa tahun terakhir. Upaya pengamanan aset hutan, mencegah serta 

mengendalikan terjadinya ancaman dan gangguan kejahatan terhadap 



 27 

 

lingkungan merupakan kegiatan utama Balai Pengamanan dan Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. 

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi sebagai penanggungjawab kegiatan 

pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi telah berkomitmen 

untuk memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi di 

lingkup wilayah kerjanya.  

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi memiliki beberapa seksi Wilayah 

yaitu: 

a. Seksi Wilayah I Makassar 

Membawahi provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

b. Seksi Wilayah II Palu 

Membawahi provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat. 

c. Seksi Wilayah III Manado 

Membawahi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. 

 

4.1.3. Seksi Wilayah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 

a. Tugas Pokok 

Tugas Seksi Wilayah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum adalah: 

1. Pengamanan; yaitu melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi 

kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran 

hukum lingkungan hidup dan kehutanan. 



 28 

 

2. Pengawasan; yaitu melaksanakan penyusunan rencana program penurunan 

gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi 

mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan dan melaksanakan 

pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin dibidang 

lingkungan hidup dan kehutanan. 

3. Penyidikan; yaitu melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak 

hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum lingkungan 

hidup dan kehutanan. 

 

4.2. Kelembagaan  

4.2.1. Struktur Organisasi 

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi sebelumnya (Ir. Muhammad Nur, 

MP.) dan sekarang dipimpin oleh (Dodi Kurniawan, S.Pt., MH.) Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha (Achmad Yusuf Arief, SH., MH.) Kepala Seksi Wilayah I 

Makassar (Muh. Amin, SH., MH.) Kepala Seksi Wilayah II Palu (Subagio, SH., 

MH.) Kepala Seksi Wilayah III Manado (William D.T. Tenker, SH., M.Hum.). 

Kantor Gakkum Wilayah Sulawesi saat ini beralamat di Jalan Batara Bira 

Nomor 9 Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar 

Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 90243. 

Struktur organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan   

Hidup dan Kehutanan No.P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tahun 2016 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2. Struktur organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum   

Lingkungan   Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi 

 

4.2.2. Sumber Daya Manusia 

Jumlah sumber daya manusia Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi tercatat 

sebanyak 177 orang dengan rincian sebagai berikut : 

  

KEPALA BALAI 

 

SEKSI WILAYAH 

II 

PALU 

SEKSI WILAYAH 

I 

MAKASSAR 

SEKSI WILAYAH 

III 

MANADO 

 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

 

KELOMPOK FUNGSIONAL 



 30 

 

Tabel 1. Statistik Sumber daya Manusia Lingkup Balai (PNS) 

No Unit Kerja 

Struktural Fungsional 

Pelaksana Total 

E. III E. IV Polhut PPLH Arsiparis Analis Ag 

1. Sub Bagian Tata Usaha 1 1 2 3 1 1 4 13 

2. Seksi 
Wil. I 

Makassar 

Sulsel 0 1 57 10 0 0 0 68 

Sultra 0 0 21 0 0 0 0 21 

3. Seksi 
Wil. II 

Palu 

Sulteng 0 1 15 1 0 0 2 19 

Sulbar 0 0 5 2 0 0 1 8 

4. Seksi 
Wil. III 

Manado 

Sulut 0 1 25 3 0 0 0 26 

Gorongtalo 0 0 3 1 0 0 0 4 

TOTAL 1 4 125 20 1 1 7 159 

 

 

Tabel 2. Statistik Sumber daya Manusia sesuai dengan tingkat Pendidikan 

No Unit Kerja 

Tingkat Pendidikan 

Total 

S3 S2 S1/D IV D III SLTA 

1. Sub Bagian Tata Usaha 0 6 7 0 0 13 

2. Seksi Wilayah 

I 
Makassar 

Sulawesi Selatan 0 6 23 3 36 68 

Sulawesi Tenggara 0 0 8 0 13 21 

3. Seksi Wilayah 

II 
Palu 

Sulawesi Tengah 0 1 7 1 10 19 

Sulawesi Barat 0 0 6 0 2 8 

4. Seksi Wilayah 

III 
Manado 

Sulawesi Utara 0 1 12 0 13 26 

Gorongtalo 0 0 3 0 1 4 

TOTAL 0 14 56 4 88 159 
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Tabel 3. Statistik Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkup Balai Gakkum 

No Unit Kerja Jumlah Total 

1. Sub Bagian Tata Usaha 1 

42 

2. Seksi Wilayah I Makassar Sulawesi Selatan 20 

Sulawesi Tenggara 4 

3. Seksi Wilayah II Palu Sulawesi Tengah 6 

Sulawesi Barat 2 

4. Seksi Wilayah III Manado Sulawesi Utara 9 

Gorongtalo 0 

 

4.2.3. Sarana Prasarana 

Untuk mendukung kinerja sumber daya Manusianya, sarana dan prasarana 

yang andal sesuai dengan kebutuhan dan fungsi harus dipenuhi. Sebab, sarana 

dan prasarana yang tepat guna akan mampu meningkatkan efektifitas dan 

efesiensi suatu pelaksanaan tugas. Seperti yang dijabarkan data dibawah. 

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK telah menyediakan 173 

sarana prasarana berbagai jenis, berikut rincian sarana prasarana untuk 

mendukung tugas aparat dilapangan. 

Tabel 4. Sarana Prasarana Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi 

    

Mobil PPLH/ PPNS 

(8) 

Mobil Tahanan 

(1) 

Mobil Patroli 

(21) 

Motor Patroli 

(37) 

 

   

 

Drone 

(10) 

GPS 

(25) 

Laptop  

(75) 

Senjata Api 

(39) 

    

 

Kamera Lap 

(24) 

Handy Talky 

(34) 

Helm dan Rompi 

(30) 

Bangunan Kantor 

(2) 
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4.3. Bentuk Gangguan Keamanan Hutan 

Sulawesi Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa luas 

Provinsi Sulawesi Selatan adalah 46.717 KM², dengan jumlah penduduk ± 

9.022.276 jiwa, Luas Kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 

tanggal 28 Mei 2019 tentang perubahan peruntukan Kawasan Hutan dan 

Penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan adalah seluas 

5.322.257 Ha.  

Provinsi Sulawesi Selatan termasuk salah satu Provinsi rawan akan 

gangguan kawasan hutan dan permasalahan, bentuk gangguan kawasan hutan 

tersebut adalah: 

1. Perambahan kawasan. 

2. Penebangan liar/Illegal logging. 

3. Kebakaran hutan. 

4. Pendudukan kawasan. 

5. Pemungutan hasil hutan lainnya. 

 

4.4. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi melaksanakan kegiatan preventif 

antara lain: 

a. Kegiatan sosialisasi. 

b. Koordinasi dan.  

c. Kerjasama. 
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Dalam rangka perlindungan dan Pengamanan hutan, Balai Pengamanan 

dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) 

Wilayah Sulawesi melaksanakan pula kegiatan refresif antara lain : 

a. Operasi intelijen/pulbaket. 

b. Operasi pengamanan peredaran TSL dan hasil hutan. 

c. Operasi pemulihan kawasan hutan. 

d. Pengawasan. 

e. Penyidikan. 

Kegiatan dukungan operasional melalui peningkatan kapasitas SDM dan 

peningkatan kapasitas sarana prasarana pengamanan dan penegakan hukum. 

Sumber daya manusia yang medukung penegakan hukum lingkungan hidup dan 

kehutanan terdiri dari beberapa satuan baik untuk penanganan kejahatan 

lingkungan hidup dan kehutanan. Satuan untuk menangani kejahatan kehutanan 

adalah Polisi Kehutanan (POLHUT) termasuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi 

Cepat (SPORC) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan untuk 

penanganan kejahatan lingkungan hidup adalah Pejabat Pengawas Lingkungan 

Hidup (PPLH). 

Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi melaksanakan kegiatan prefentif dan 

refresif  sementara kegiatan preemtif dilaksanakan oleh para pemangku kawasan 

hutan, baik kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan yang bertugas 

pada Balai Taman Nasional, Balai Konservasi maupun oleh pihak Dinas 

Kehutanan Provinsi dan jajarannya. 
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Polisi Kehutanan yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) dalam melaksanakan tugas tugas penyidikan membuat berita acara 

pemeriksaan yaitu pengambilan keterangan secara langsung terhadap orang yang 

ada kaitannya lansung maupun tidak lansung dalam dugaan Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berita Acara Pemeriksaan dilakukan mulai 

pada tahap pengumpulan data dan informasi pada tahap ini dilaksanakan oleh 

siapa saja yang ditugaskan pimpinan kantor yang memiliki kemampuan untuk 

mendapatkan data dan informasi sebanyak banyaknya. 

Pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) pada tahap ini dilaksanakan 

oleh orang yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan keterangan yang ada 

hubungannya langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana pelanggaran 

maupun tindak pidana kejahatan dan pada tahap ini pula dilakukan untuk 

menentukan apakah merupakan tindak pidana atau bukan. 

Berita Acara Pemeriksaan Pro Justitia pada tahap ini dilakukan oleh orang 

yang memiliki kewenangan pada tahap ini dilakukan guna menentukan siapa 

pelaku utama maupun orang yang membantu pelakunya. Berita Acara 

Pemeriksaan Pro Justitia dibuat atau dilaksanakan oleh siapa saja yang telah 

mengikuti pendidikan dan latihan Penyidik serta mendapatkan surat keterangan 

dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyidik di bidangnya dengan 

wilayah kerja penyidikan yang telah ditentukan dalam hal ini wilayah tugasnya 

adalah seluruh Indonesia. 

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan yang 

berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selain apel pagi setiap 
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hari adalah merekap data. Data tersebut berupa data kasus sejak berdirinya Balai 

Gakkum atau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah 

Sulawesi. Namun dalam hal ini data tersebut tidak dilampirkan secara rinci karena 

tidak bersifat umum. 

Kegiatan yang rutin dilakukan pada Unit Penyidikan adalah: 

a. Membuat Administrasi mulai pada proses pengumpulan bahan dan keterangan 

sampai dalam proses penyidikan antara lain: Membuat surat panggilan, 

memeriksa saksi/tersangka, membuat tanda terima barang bukti, membuat 

surat perintah dan berita acara Penyitaan Barang Bukti, membuat surat 

perintah dan berita acara penitipan barang bukti, membuat surat perintah dan 

berita acara penyerahan barang bukti, membuat surat permohonan permintaan 

penetapan penyitaan ke Pengadilan, membuat surat perintah dan berita acara 

penangkapan, membuat surat perintah dan berita acara penahanan, membuat 

surat perintah dan berita acara penitipan tahanan, membuat surat perintah dan 

berita acara perpanjangan penahanan, membuat surat perintah dan berita acara 

pengeluaran tahanan, membuat surat perintah dan berita acara penyerahan 

tersangka dan barang bukti dll. 

b. Menyusun berkas perkara. 

c. Menyerahkan berkas perkara. 

d. Menyusun dan memperbaiki berkas perkara (P18/19). 

e. Menyerahkan berkas Perkara (perbaikan). 

f. Menyerahkan tersangka dan barang bukti (P21). 
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4.5. Kegiatan Operasi Seksi Wilayah I Makassar 

Berikut rekap kegiatan yang dilaksanakan di Seksi Wilayah I Makassar: 

Tabel 5. Rekapitulasi Kegiatan Operasi Seksi Wilayah I Makassar. 

 

 

No No. ST Waktu Lokasi Ketua Tim Kumpul Rekap 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Januari Sidrap Ibrahim   

2 8 Januari Makassar Rivai   

3 60 Januari Lutim Ibrahim   

4 79 Januari Makassar Anis   

5 126 Februari Kendari La Filu   

6 139 Februari Bau bau & Busel 

 

Hartono   

7 153 Februari Bau bau La Filu   

8 172 Februari Makassar Rivai   

9 208 Maret Wajo & Lutim Tajuddin   

10 223 Maret 

Takalar 

Takalar Ibrahim   

11 245 Maret Takalar A. Asbar   

12 262 Maret Wajo Ibrahim   

13 264 Maret wajo Budi   

14 341 April Gowa Tajuddin   

15 477 Mei-Juni Sinjai Rivai   

16 394 April Bantaeng & BLK Rivai   

17 410 April-Mei Sidrap Ibrahim   

18 573 Juni waji & 

sidrap 

Budi   

19 596 April Gowa A. Asbar   

20 504 Juni Luwu 

Utara 

Ansyar Labo   

21 500 Juni Soppeng A. Asbar   

22 565 Juni Kota Bau-Bau La Filu   

23 575 Juni Luwu Timur A. Asbar   

24 532 Juni Lutim Ibrahim   

25 589 Juni Bone Rivai   

26 622 Juli Sengkang, Sidrap Budi   

27 702 Agustus Sultra La Filu   

28 722 Agustus Lutim A. Asbar   

29 739 Agustus Maros & Makassar Rivai   

30 766 September Lutim A. Asbar   

31 811 September Maros & Makassar Ibrahim   

32 863 Oktober Sulsel Budi   

33 890 Oktober Sultra La Ode Sihuddin   

34 891 Oktober Sultra La Filu   

35 996 Nov-Des Gowa Sul-Sel Muh. Anis   

36 997 Nov-Des Gowa Sul-Sel Abd Waqqas   
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Beberapa jenis kegiatan yang telah dilaksanakan di Seksi Wilayah I 

Makassar adalah: 

1. Kegiatan operasi sebanyak 36 (tiga puluh enam). 

2. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi sebanyak 50 (lima puluh). 

3. Kegiatan Pengumpulan bahan dan keterangan sebanyak 19 (Sembilan belas). 

 

4.6. Bentuk Tindak Pidana Kehutanan dan Lingkungan Hidup 

Proses perlindungan hutan dalam bentuk penanganan berbagai persoalan 

keamanan hutan yang terjadi diwilayah kerja Balai pengamanan dan Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi pada Seksi Wilayah 

I Makassar.  Peningkatan pengetahuan dan kewenangan sumber daya manusia 

dalam rangka penanganan perkara yang terjadi di wilayah kerja Balai Gakkum 

LHK Wilayah Sulawesi telah melahirkan dan menambah tenaga Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS pada 

Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi sebanyak 42 orang, Jumlah PPNS wanita 

sebanyak 4 orang dan 38 orang laki laki yang tersebar di wilayah kerja Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara 

dan Gorongtalo. 

Berlakunya Undang Undang Nomor 11 tahu 2020 tentang Cipta Kerja dan 

terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, Dasar hukum 

kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di Instansi 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan proses 

penegakan hukum di bidangnya bertambah menjadi 8 (delapan) Undang Undang 

yaitu :  
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1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya. 

2. Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 

3. Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 

4. Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

5. Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. 

6. Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. 

7. Undang Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. 

8. Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Seksi Wilayah I Makassar (2019 - 2021) dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Seksi Wilayah I Makassar (2017 - 2021) 

 

2017 

Kasus sampai P21 
sebanyak 10 kss 

2018 

Kasus sampai P21 
sebanyak 18 kss 

2019  

Kasus sampai P21 
sebanyak 22 kss 

2020 

Kasus sampai P21 sebanyak 23 
kss 

2021 

Kasus sampai P21 sebanyak 23 
kss 
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Data Proses Penegakan Hukum di Balai Pengamanan dan Penegakan 

Hukum LHK Wilayah Sulawesi. 

Tabel 6. Penegakan Hukum Pidana terkait illegal logging Per Provinsi di Sulawesi 

yang sudah P21 

 

No 

KASUS / PROVINSI 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Illegal Logging 

 

1 Sulawesi Barat   1 -  2 5  

2 Sulawesi Selatan   1 8 18 12  

3 Sulawesi Tengah   1 5 4 3  

4 Sulawesi Tenggara   - 3 3 4  

5 Sulawesi Utara   4 2 2 4  

6 Gorontalo   - - - 2  

TOTAL   7 18 29 30 83 

 

 

Tabel 7. Penegakan Hukum Pidana terkait perambahan Per Provinsi di Sulawesi 

yang sudah P21 
 

No 

 

KASUS / PROVINSI 
TAHUN 

Perambahan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1 Sulawesi Selatan   4 2  - 1  

2 Sulawesi Tenggara   2 3  - 1  

3 Sulawesi Utara   - 1  - 1  

4 Sulawesi Barat   - -  - -  

5 Sulawesi Tengah   - -  - -  

6 Gorontalo   - 1  - -  

TOTAL   6 7 0 3 16 
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Tabel 8. Penegakan Hukum Pidana terkait tumbuhan dan satwa liar Per Provinsi 

di Sulawesi yang sudah P21 
 

No 

 

KASUS / PROVINSI 

 

TAHUN 

TSL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1 Sulawesi Selatan   3 2 1 3  

2 Sulawesi Tenggara   - - - -  

3 Sulawesi Utara   1 1 1 -  

4 Sulawesi Barat   - - - -  

5 Sulawesi Tengah   - 1 1 -  

6 Gorontalo   1 - - -  

TOTAL   5 4 3 3 15 

 

 

Tabel 9. Penegakan Hukum Pidana terkait Lingkungan Hidup Per Provinsi di 

Sulawesi yang sudah P21 
 

No 
KASUS / PROVINSI TAHUN 

Lingkungan Hidup 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1 Sulawesi Selatan   - - - 1  

2 Sulawesi Tenggara   - - - -  

3 Sulawesi Utara   - - 1 -  

4 Sulawesi Barat   - - - -  

5 Sulawesi Tengah   - - - -  

6 Gorontalo   - - - -  

TOTAL   0 0 1 1 2 

 

Rekapitulasi jumlah penegakan hukum tindak pidana kehutanan dan 

lingkungan hidup periode 2017-2020 di wilayah Sulawesi dapat dilihat pada 

Gambar 4. Secara umum ada empat jenis tindak pidana kehutanan dan 

lingkungan hidup yang ditemukan yaitu illegal logging, perambahan hutan, 

perburuan/perdagangan tumbuhan dan satwa liar dan pelanggaran lingkungan 

hidup. Kasus illegal logging cenderung meningkat pada periode 2017-2020 pada 



 41 

 

hampir seluruh provinsi di Sulawesi, sedangkan perburuan/perdagangan 

tumbuhan dan satwa liar cenderung menurun. Kegiatan illegal logging pada 

periode 2017-2020 di wilayah Sulawesi tercatat 83 kasus, perambahan hutan 16 

kasus, perburuan/perdagangan tumbuhan dan satwa liar 17 kasus dan 

pelanggaran lingkungan hidup 2 kasus. Jumlah kasus illegal logging terbanyak di 

Sulawesi Selatan pada tahun 2019 yaitu 18 kasus, perambahan hutan terbanyak di 

Sulawesi Barat pada tahun 2017 yaitu 4 kasus, perburuan/perdagangan tumbuhan 

dan satwa liar terbanyak di Sulawesi Barat pada tahun 2017 dan 2020 yaitu 3 

kasus dan pelanggaran lingkungan hidup terbanyak di Sulawesi Tengah pada 

tahun 2019 dan dan Sulawesi Barat 2020 yaitu 1 kasus.  

 

Gambar 4. Rekapitulasi Jumlah Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan dan 

Lingkungan Hidup Periode 2017-2020 di Wilayah Sulawesi 

 

Persentase penegakan hukum tindak pidana kehutanan dan lingkungan 

hidup periode 2017-2020 di wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 5. 

Tindak pidana yang paling banyak adalah illegal logging sebanyak 70,34%, 

kemudian perburuan/perdagangan tumbuhan dan satwa liar 14,41%, perambahan 

hutan 13,56% dan paling sedikit pelanggaran lingkungan hidup1,69%. 
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Gambar 5. Persentase Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan dan 

Lingkungan Hidup Periode 2017-2020 di Wilayah Sulawesi 

 

4.7. Kendala Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

Faktor yang mempengaruhi adanya kendala kegiatan perlindungan dan 

pengamanan hutan di wilayah kerja Seksi Wilayah I Makassar adalah: 

1. Faktor Man (Manusia) 

a. Petugas : Semua unsur Pimpinan dalam setiap kesempatan selalu memberikan 

arahan untuk selalu meningkatkan kinerja dan mencari tahu semua 

permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya guna mencari solusi yang 

harus dilakukan demi menjaga hak hak Negara atas hutan dan hasil hutan, 

demikian pula dengan peningkatan SDM melalui diklat diikutsertakan guna 

peningkatan mutu dan kualitas aparat dalam rangka pelaksanaan tugas yang 

semakin rumit dan bermutasi seiring berkembangnya teknologi, namun 

demikian masih ada oknum yang apatis terhadap permasalahan yang ada 

disekitarnya sikap ini juga sangat mempengaruhi. 

70.34 

13.56 

14.41 

1.69 

Illegal Logging Perambahan Hutan Tumbuhan dan satwa Liar Lingkungan Hidup
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b. Pelaku : para pelaku dalam melaksanakan aksinya beralasan bahwa Lahan 

tersebut adalah lahan milik nenek moyang mereka, dimana   lahan telah 

dikelolah sebelum ditetapkan menjadi Kawasan Hutan, sebahagian atau 

seluruhnya telah memiliki sertifikat, mereka membayar pajak (PBB), pelaku 

mengolah karena membeli dari pihak lain, merupakan sumber mata 

pencaharian.Adanya pemodal dan bahkan adanya dukungan dari oknum atau 

aparat.  

2. Faktor Method (metode): Tugas Balai Gakkum dalam rangka pengamanan 

hutan dan hasil hutan adalah metode preventif dan refresif bukan metode 

preemtif. 

3. Faktor Policy (kebijakan): beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan 

dijadikan sebagai sentra pengembangan tanaman holtikultura, pengembangan 

obyek pariwisata guna meningkatkan PAD, serta terjadinya perubahan tata 

ruang. 

4. Faktor Sosial Ekonomi: Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi dalam hal ini 

Seksi wilayah I Makassar menyadari bahwa yang sangat mempengaruhi 

terjadinya kendala pengamanan hutan itu diakibatkan pula oleh faktor sosial 

ekonomi berupa latar belakang pendidikan dan pola pikir masyarakat  yang 

rendah terhadap manfaat hutan, serta adanya masyarakat yang menjual lahan 

dalam kawasan hutan karena Jumlah penduduk semakin bertambah sehingga 

kebutuhan akan lahan semakin meningkat. 
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5. Faktor Budaya: Akhir akhir ini klaim lahan kawasan hutan oleh masyarakat 

yang kemudian dijual kepada pemodal. Atau lahan tersebut diakui merupakan 

lahan hak ulayat adat yang dikomersilkan hasil hutan kayunya. 

6. Faktor Politik: Penguasa yang mempengaruhi masyarakat yang bertempat 

tinggal di sekitar kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan atau 

memberikan janji bahwa kawasan hutan tersebut akan diusulkan dikeluarkan 

menjadi bukan kawasan hutan. 

 

4.8. Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, seksi Wilayah I 

Makassar bukan merupakan pemangku kawasan hutan sehingga dalam 

pelaksanaan tugas secara prefentif dan refresif yaitu melakukan operasi dari hasil 

pengaduan dan atau laporan dari pemangku kawasan hutan atau aduan serta 

laporan dari pemerhati lingkungan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polisi 

Kehutanan (POLHUT) dan atau Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dalam 

rangka penegakan hukum secara cepat maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) diikutsertakan. 

Tugas pokok fungsi dan kewenangan Polisi Kehutanan yang berstatus 

sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan surat putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, Dasar hukum kewenangan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di Instansi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan proses penegakan hukum di 

bidangnya bertambah menjadi 8 (delapan) Undang Undang. Dari 8 (delapan) 
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Undang Undang berdasarkan data yang diperoleh 3 (tiga) Undang Undang yang 

konsen dipergunakan dalam penegakan hukum di wilayah kerja Seksi Wilayah I 

Makassar yaitu: 

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya, peraturan ini tidak mengatur secara jelas tugas 

dan wewenang Polisi Kehutanan dalam pelaksanaan tugasnya, ini yang menjadi 

celah hukum/kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang 

berkepentingan, Pasal 39 memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan, tetapi pada ayat (3) tidak 

memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan dan 

Penahanan sehingga dalam upaya paksa berdasarkan peraturan ini dilakukan atas 

koordinasi dengan Penyidik Polri. 

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dasar 

pelaksanaan tugas dan kewenangan Polisi Kehutanan berdasarkan peraturan ini 

pada Pasal 51 ayat (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, 

maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya 

diberikan wewenang kepolisian khusus. Pada ayat (2) Pejabat yang diberi 

wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 
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untuk : mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah 

hukumnya, memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan 

pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, 

menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut 

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, mencari keterangan dan barang bukti 

terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil 

hutan, dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk 

diserahkan kepada yang berwenang; dan membuat laporan dan menandatangani 

laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan 

hutan, dan hasil hutan. 

Namun di dalam Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang  Kehutanan menyatakan   bahwa  semua  hutan  di  dalam  wilayah  

Republik Indonesia termasuk  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  

dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsekwensi 

yuridis dari pernyataan itu, hutan dan sumber daya alam pada tingkatan tertinggi 

dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat serta dikelola 

dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Pada pasal 34 dijelaskan bahwa pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus 

dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga 

penelitian, lembaga sosial dan keagamaan. Pada peraturan ini sangat jelas tugas 

dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana 

tercantum pada pasal 77 yang telah memberikan pula kewenangannya 

termasuk dalam hal upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan. 
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Lahirnya undang undang ini sebagai era kebangkitan penata kelolaan hutan 

yang baik. Dari  gambaran  tersebut  ekpresi  hukum tampak suatu model hukum 

represif yang lebih bercirikan penggunaan pendekatan keamanan, menekankan 

pelarangan dan sanksi serta membatasi akses masyarakat. 

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan undang undang ini lahir sebagai bentuk 

penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada 

pemerintah  untuk  mengatur  dan  mengurus  segala  sesuatu  yang berkaitan 

dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan 

dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan 

hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan serta  mengatur 

perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya, pemerintah sesuai dengan 

kewenangannya dapat memberikan izin kepada pihak lain yang memenuhi 

persyaratan untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.  

Tugas dan kewewnangan sebagaimanan dimaksud pada peraturan ini tertera 

pada pasal 30 yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS). 

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, 

tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. 

Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang- undangan yang ada 

belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan 

secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk 
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undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif 

dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. 

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi 

proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar 

dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar 

didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak 

sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk 

perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. 

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan 

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta 

masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini 

mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan 

langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan 

efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini dilengkapi 

dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan. Obyek pada peraturan ini adalah hasil hutan yang berasal dari 

kawasan hutan. 

Sarana prasarana yang ada pada Balai pengamanan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi sangat memadai, yang 

disertai dengan dukungan dana yang cukup. 
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V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan yang berstatus sebagai Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 

LHK Wilayah Sulawesi dalam usaha pengamanan hutan serta penegakan 

hukum terhadap perkara bidang Kehutananmelaksanakan kegiatan preventif 

yaitu Kegiatan sosialisasi, Koordinasi dan  Kerjasama dan kegiatan refresif 

yaitu Operasi intelijen/pulbaket, Operasi pengamanan peredaran TSL dan 

hasil hutan, Operasi pemulihan kawasan hutan, Pengawasan dan Penyidikan. 

2. Secara umum ada empat jenis tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup 

yang ditemukan yaitu illegal logging, perambahan hutan, 

perburuan/perdagangan tumbuhan dan satwa liar dan pelanggaran lingkungan 

hidup. Pada periode 2017-2020 di wilayah Sulawesi Kegiatan illegal logging 

merupakan tindak pidana terbanyak tercatat 83 kasus (70,34%), perambahan 

hutan 16 kasus (13,56), perburuan/perdagangan tumbuhan dan satwa liar 17 

kasus (14,41) dan pelanggaran lingkungan hidup 2 kasus (1,69%). 

3. Kendala yang dihadapi dalam Perlindungan dan Pengamanan hutan oleh 

Polisi Kehutana dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik faktor manusia, faktor metode, faktor policy (kebijakan), 

faktor sosial ekonomi, faktor budaya dan faktor politik. 
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5.2. Saran  

1. Polisi Kehutanan baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan tugasnya 

dibawah perintah 1 (satu) Komando, tidak lagi terpisah antara Polisi 

Kehutanan Pusat maupun Polisi Kehutanan Daerah. 

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bidang strategis 

seharusnya dalam pelaksanaan tugas penindakan atau penegakan hukum di 

bawahi suatu badan atau lembaga. 

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjadi fungsional tersendiri 

sehingga terpokus melaksanakan kegiatan penyidikan. 
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Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara 

Pidana 

 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya. 

 

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 
 
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. 

  

http://penelitianpasar.blogspot.com/2012/03/teknik-wawancara-dalam-pengumpulan-data.html
http://penelitianpasar.blogspot.com/2012/03/teknik-wawancara-dalam-pengumpulan-data.html
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LAMPIRAN 
 

 

Lampiran 1. Bersama para Pejabat Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi 

diskusi tentang Penyidikan 

 

 

 

 

Lampiran 2. Bersama Kepala Seksi Wil.I Makassar dan Komandan SPORC 

Brigade Anoa membicarakan masalah Penyidikan 
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Lampiran 3. Gelar Kasus bersama para Penyidik 

 

 

 

Lampiran 4. Gelar Kasus bersama para Penyidik 
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Lampiran 5. Gelar Kasus bersama para Penyidik 

 

 

 

Lampiran 6. Bersama Kanit Intel menyelesaikan berkas perkara dan konsultasi 

tentang daerah rawan keamanan hutan. 
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Lampiran 7. Bersama Kanit Intel dan para Penyidik, bicara santai tentang 

permasalahan dan Solusinya. 

 

 

 

Lampiran 8. Bersama Kanit Intel dan para Penyidik, bicara santai tentang 

permasalahan dan Solusinya.  
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Lampiran 9. Surat keterangan bebas plagiat. 

 

 

 

 

Lampiran 10. Keterangan plagiat Bab I. 
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Lampiran 11. Keterangan Plagiat BAB II. 

 

 

 

 

Lampiran 12. Keterangan Plagiat BAB III. 
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Lampiran 13. Keterangan Plagiat BAB IV. 

 

 

 

 
Lampiran 14. Keterangan Plagiat BAB V. 
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RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

Samido, lahir di Kampong Beru, Desa Loka, 

Kecamatan Kelara (Kecamatan Rumbia sekarang) 

Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan pada 

tanggal 15 Oktober 1975. Anak ke sebelas dari sebelas 

bersaudara, dari pasangan Ayahanda Dg. Djari dan 

Ibunda Dg. Bunga. Tamat Sekolah Dasar pada tahun 

1987 di SD Negeri 25 Kompasa Desa Loka, 

Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.   

Tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama pada tahun 1990 di SMP 

Negeri 1 Jeneponto, Binamu Kabupaten Jeneponto. Setelah itu melanjutkan studi 

pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas tamat pada tahun 1993 di SMA 

Negeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto. Kemudian melanjutkan studi pada 

Program Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian 

Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018 dan selesai tahun 2022. 

Pengalaman kerja, Pada tahun 1993 setelah tamat Sekolah Menengah Umum 

Tingkat Atas sampai dengan tahun 1996 tercatat sebagai tenaga honorer pada 

Kantor Unit Pelaksana Cabang Dinas Kehutanan (UPCDK) Jeneponto - Dinas 

Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kemudian pada tahun 1997 mengikuti 

Pendidikan dan Latihan Polisi Kehutanan selanjutnya pada tahun 1998 diangkat 

sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan dan ditempatkan di Taman 

Nasional Taka Bonerate Kabupaten Selayar sampai dengan tahun 2015, Pada 

tahun 2016 sampai dengan sekarang bertugas di Kantor Balai Pengamanan dan 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

 

 

                                 


