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I. PENDAHULUAN 

Sebagai akibat aktivitas perekonomian dunia, akhir-akhir ini 

pemanfaatan hutan menunjukkan kecenderungan mengabaikan prinsip-prinsip 

kelestarian sumber daya hutan. Media memberitakan terjadinya kebakaran 

hutan besar-besaran di Riau, kasus-kasus pembalakan liar, penebangan hutan 

yang berlebihan, konversi hutan  dan lain sebagainya. Kejahatan di bidang 

kehutanan ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Negara tetapi juga 

telah merusak kehidupan social budaya dan lingkungan hidup yang sangat 

besar karena perusakan hutan menimbulkan dampak meningkatnya 

pemanasan global. 

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana kehutanan melalui 

penegakan hukum pidana memerlukan kerjasama penegak hukum, peraturan 

perundang-undangan yang mendukung, dan peran serta masyarakat. Dalam 

UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. UU No 19 Tahun 2004 

Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 

41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi UU telah dirumuskan mengenai 

tindak pidana kehutanan. Sebagai pelengkap UU Kehutanan, diundangkan UU 

No 18 Tahun 2013 Tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

yang mengatur mengenai tindak pidana perusakan hutan.  

Penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dilakukan oleh Pejabat 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri 
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Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan 

hutan.  

II. RUMUSAN MASALAH 

Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana peran Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dalam penyidikan tindak pidana kehutanan 

menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo UU No 19 Tahun 2004 

Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 

41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi UU dan UU No 18 Tahun 2013 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ? 

III. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dan tujuan penelitian 

yang hendak dicapai, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah 

pendekatan yuridis normatif.  

2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum 

sekunder yang berupa hasil penelitian dan karya ilmiah, maupun 

literature-literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif, oleh karena itu data yang diperlukan sebagai 

bahan analisis dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu melakukan 

penelitian terhadap data sekunder. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini diolah dan dianalisis 

menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu hendak menggambarkan data 
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yang diperoleh dan memberikan penjelasan terhadap data yang ada 

sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana peran Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil ( PPNS ) dalam penyidikan tindak pidana di bidang 

kehutanan sebagaimana diatur dalam  UU No 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan jo UU No 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu No 1 

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan menjadi UU dan UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penyidikan 

Tindak Pidana Kehutanan 

UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur bahwa Selain 

pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi 

pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf b yang berbunyi “penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.”  

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan diberi wewenang 

khusus oleh Undang-undang yaitu pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:  

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus 

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana.”  
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Kemudian dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 

tentang perlindungan hutan, dijelaskan bahwa Polisi Kehutanan  yang telah 

memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang , dapat diangkat menjadi 

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.  

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menurut Pasal 1 

angka 3 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 adalah pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang 

oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan dibidang kehutanan 

dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.  

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), berwenang untuk: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang 

berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan 

hutan, dan hasil hutan; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan 

tindak pidana yang  menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil 

hutan; 

c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan 

hutan atau wilayah hukumnya; 

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana 

yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan 

hutan, dan hasil hutan; 

f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana; 

g. membuat dan menanda-tangani berita acara; 
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h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang 

adanya tindak  pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan 

hasil hutan.  

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil  memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, 

sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam PP No 45 tahun 

2004 Tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa yang dimaksud Pejabat 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-

undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selanjutnya dalam 

Pasal 38 disebutkan bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan 

merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi kehutanan pusat atau 

daerah, yang oleh dan atas kuasa undang-undang memiliki wewenang khusus 

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  Wilayah 

hukum atau wilayah kerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil instansi 

kehutanan pusat atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dengan wilayah administrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah.  

Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Instansi Kehutanan untuk diangkat sebagai 

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Menteri atau Gubernur 

atau Bupati/Walikota sesuai dengan status kepegawaiannya.  Berdasarkan 

penunjukan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diusulkan oleh Menteri sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku kepada pejabat yang berwenang untuk diangkat sebagai Pejabat 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penempatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
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dengan Keputusan Menteri atau Gubernur atau Bupati sesuai dengan status 

kepegawaiannya.  

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan.  Dalam rangka kegiatan administrasi penyidikan, Pejabat 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal tertentu dapat secara langsung 

menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi terkait dan tembusannya 

kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Pejabat Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya berada di 

bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Kepolisian Republik 

Indonesia.  Hasil penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Kehutanan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada 

waktu melaksanakan penyidikan atas tindak pidana kehutanan,  apabila 

menemukan adanya perbuatan yang patut diduga merupakan kejahatan atau 

pelanggaran yang bersifat pidana umum yang terkait dengan tindak pidana 

kehutanan, harus segera menyerahkan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.(Pasal 39)   

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penahanan 

dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  

Penahanan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas tersangka pelaku 

kejahatan di bidang kehutanan, harus dilakukan di rumah tahanan 

negara.(Pasal 40) 

UU no 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan mengatur bahwa yang dimaksud dengan Perusakan hutan 

adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan 

pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin 
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yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam 

kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang 

sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.(Pasal 1 butir 3). Sedangkan 

yang dimaksud Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil 

hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Penggunaan kawasan hutan 

secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam 

kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. 

Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan yang dimaksud terorganisasi 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang 

terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama 

pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak 

termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan 

hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan 

penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. 

Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan 

hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan 

hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus 

mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan 

hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk 

tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam Undang-Undang tersebut diatur  pula mengenai upaya 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.  Pencegahan perusakan 

hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan 

terjadinya perusakan hutan. Sedangkan  Pemberantasan perusakan hutan 

adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap 

pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait 

lainnya. 
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Upaya pemberantasan perusakan hutan menjadi tanggung jawab 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberantasan perusakan hutan 

dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik 

langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara 

hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan 

berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam 

Undang-Undang ini. 

Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa perkara perusakan 

hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang 

pengadilan guna penyelesaian secepatnya. 

Pasal 29 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa selain Penyidik Pejabat 

Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara 

Pidana. 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. 

 Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang 

diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum 

sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan; 
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d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 

barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta 

melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang 

dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan; 

f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana perusakan hutan; 

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya 

tindakan perusakan hutan; 

i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

j. membuat dan menandatangani berita acara dan suratsurat lain yang 

menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan 

k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam 

terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat 

dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, 

dan hasil hutan. 

Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

termasuk wilayah kepabeanan.  PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil 

penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

Pasal 33 menyebutkan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan 

yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari 

masyarakat dan/atau instansi terkait. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup 
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sebagaimana dimaksud , penyidik berwenang meminta kepada lembaga 

penyelenggara komunikasi untuk: 

a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos 

serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan 

pembalakan liar yang sedang diperiksa; dan/atau 

b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi 

lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan 

melakukan perusakan hutan. 

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat 

dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan penyidik 

untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Ketua pengadilan negeri 

setempat wajib memberikan izin untuk meminta informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 

diterimanya permintaan dari penyidik. Tindakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada atasan 

penyidik. 

Pasal 35 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, 

penuntutan, atau  pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut 

umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang 

keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada 

bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan Otoritas 

Jasa Keuangan. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi 

permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima. 

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada 

bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang 

diduga sebagai hasil pembalakan liar selama proses penyidikan, penuntunan, 

dan/atau pemeriksaan berlangsung. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap 

tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan 
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penyidik, penuntut umum, atau hakim, pimpinan bank harus mencabut 

pemblokiran. 

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di 

sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang: 

a. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa 

kepada unit kerja terkait; 

b. meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan 

tersangka; 

c.  meminta kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang 

berpergian ke luar negeri; 

d. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar 

pencarian orang; dan/atau 

e. meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 

memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. 

Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi: 

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana; dan/atau 

b. alat bukti lain berupa: 

i. informasi elektronik; 

ii. dokumen elektronik; dan/atau 

iii. peta. 

Pasal 38 mengatur bahwa Penyidik melakukan penangkapan terhadap 

orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali 

dua puluh empat) jam. Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat 

memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 
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3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Untuk mempercepat penyelesaian 

perkara perusakan hutan: 

a. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikanberkas perkara 

kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak 

dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga 

puluh) hari, 

b. dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib 

melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat 

diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;  

c. penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling 

lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan; 

d. untuk daerah yang sulit terjangkau karena factor alam dan geografis 

atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan 

pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup 

dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara 

penyisihan barang bukti; dan 

e. instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur 

kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan 

untuk penyidikan. 

Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana 

perusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti 

sitaan, wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada 

hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah; 

b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan 

penyitaan; 

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil 

pembalakan liar; dan/atau 
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d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan 

penyitaan. 

Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di bawah penguasaannya. 

Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib: 

a. melaporkan dan meminta izin sita; 

b. meminta izin peruntukan kepada ketua pengadilan negeri setempat 

dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak 

dilakukan penyitaan; dan 

c. menyampaikan tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat. 

Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti sitaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib: 

a. melaporkan dan meminta izin sita; 

b. meminta izin lelang bagi barang yang mudah rusak kepada ketua 

pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali 

dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; 

c. menyampaikan tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat. 

Batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk 

daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam, geografis, atau transportasi, 

dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari. 

Ketua pengadilan negeri wajib menerbitkan atau menolak 

izin/persetujuan sita yang diajukan oleh penyidik paling lambat 2 x 24 (dua 

kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diterima. Ketua pengadilan negeri 

setempat, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima 

permintaan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat wajib 

menetapkan peruntukan pemanfaatan barang bukti. 

Setiap pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dikenai sanksi administratif 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peruntukan 

pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan 

untuk kepentingan pembuktian perkara, untuk pemanfaatan bagi kepentingan, 

pengembangan ilmu pengetahuan; untuk dimusnahkan; dan/atau untuk 

kepentingan publik atau kepentingan sosial. 

Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan 

konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan 

penelitian. Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari 

luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau 

kepentingan sosial. Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang 

berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau 

biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. Hasil lelang kayu sitaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di bank pemerintah sebagai 

barang bukti perkara di pengadilan. Peruntukan barang bukti perkara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta 

sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan 

hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk 

kepentingan publik atau kepentingan sosial. Barang bukti sitaan hasil kebun 

dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil 

tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang 

karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Hasil 

lelang barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana 

prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di 

bank Pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan. Peruntukan 
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barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai 

dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Barang bukti berupa kebun dan/atau tambang dari penggunaan 

kawasan hutan secara tidak sah yang telah mendapat putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada Pemerintah untuk dihutankan 

kembali sesuai dengan fungsinya. Barang bukti berupa kebun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan paling lama 1 (satu) daur sampai 

selesainya proses pemulihan kawasan hutan. Dalam hal barang bukti kebun 

dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat 

memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang bergerak di 

bidang perkebunan. Barang bukti berupa tambang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan kuantitas barang 

bukti yang berada dalam kapal atau alat angkut air lainnya dapat digunakan 

metode survei daya muat, metode pemeriksaan pembacaan skala angka kapal, 

atau metode lain yang lazim digunakan dalam bidang pelayaran. Metode 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang telah 

mempunyai kualifikasi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang 

bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

ayat (2) dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri. 

Penyidik mengajukan permohonan lelang kepada ketua pengadilan 

negeri setempat terhadap barang bukti sitaan berupa kayu hasil pembalakan 

liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan barang bukti temuan 

serta barang bukti sitaan berupa hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta 

sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan 

hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan 
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Pelaksanaan lelang terhadap barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Badan Lelang Negara dalam jangka waktu paling lama 14 

(empat belas) hari kerja. Pelaksanaan lelang oleh Badan Lelang Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka setelah 

selesainya pengujian, penghitungan, dan penetapan nilai barang bukti oleh 

lembaga. Terhadap pihak terafiliasi, tersangka kasus perusakan hutan dilarang 

mengikuti lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pengujian, 

penghitungan, atau penetapan nilai barang bukti sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan bersertifikat 

dari lembaga yang terakreditasi.  

Pasal 54 mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang 

menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Lembaga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. unsur Kementerian Kehutanan; 

b. unsur Kepolisian Republik Indonesia; 

c. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan 

d. unsur lain yang terkait. 

Dalam Penjelasan Pasal 54 disebutkan bahwa yang dimaksud unsure lain yang 

terkait adalah antara lain kementerian terkait, unsur ahli, akademisi dan 

masyarakat. Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga dapat membentuk 

satuan tugas sebagai unsur pelaksana. Satuan tugas melaksanakan 

pemberantasan perusakan hutan yang bersifat strategis sejak penyelidikan 

sampai dengan penuntutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, termasuk wilayah kepabeanan atas perintah kepala lembaga 
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dan/atau deputi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan 

organisasi, dan tata kerja lembaga diatur dalam Peraturan Presiden.  

Dalam penjelasan disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan 

“terintegrasi” adalah system informasi pemberantasan perusakan hutan dapat 

diakses secara bersama oleh lembaga-lembaga penegak hukum terkait dengan 

basis data yang terhubung satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan 

“antarlembaga penegak hukum” antara lain adalah Kepolisian Republik 

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, 

PPNS, dan Polisi Kehutanan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam melaksanakan 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, lembaga melaporkan hasil 

kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 

6 (enam) bulan sekali. 

Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus telah terbentuk paling lama 2 

(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sejak 

terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan 

semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur 

dalam Undang- Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan. 

Dalam penjelasan disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan 

“terintegrasi” adalah system informasi pemberantasan perusakan hutan dapat 

diakses secara bersama oleh lembaga-lembaga penegak hukum terkait dengan 

basis data yang terhubung satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan 

“antarlembaga penegak hukum” antara lain adalah Kepolisian Republik 

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, 

PPNS, dan Polisi Kehutanan. 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam melaksanakan 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, lembaga melaporkan hasil 

kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 

6 (enam) bulan sekali. 

Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus telah terbentuk paling lama 2 

(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sejak 

terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan 

semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur 

dalam Undang- Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan. 

Apabila dibandingkan, konsiderans penyusunan UU No 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan menitikberatkan pada pengurusan hutan yang 

berkelanjutan. Sedangkan UU No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan titik beratnya adalah semangat untuk 

mencegah dan memberantas perusakan hutan. Hal ini mengingat semakin 

canggih dan semakin kompleksnya tindak pidana di bidang kehutanan. 

Dewasa ini perusakan hutan tidak lagi sekedar dilakukan oleh orang 

perseorangan, tetapi telah melibatkan korporasi dan dilakukan secara 

terorganisir. 

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 undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat 

ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada 

pelakunya. 
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UU No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan maupun UU No 18 tahun 

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  memberikan 

wewenang kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dalam 

penyidikan tindak pidana kehutanan. Apabila dibandingkan maka kewenangan 

yang diberikan kepada PPNS dalam UU No 18 tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan lebih luas. Hal ini 

mengingat bahwa tindak pidana perusakan hutan tidak lagi dilakukan oleh 

orang perseorangan tetapi melibatkan korporasi dan dilakukan secara 

terorganisir.  

Undang-undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan 

hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 

suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan 

yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan 

melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang 

melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan 

perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara 

turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan 

perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh 

kelompoknya.  

Selain Penyidik Polri dan PPNS, ke depan kewenangan melakukan 

tindakan penyelidikan dan penyidikan juga ada di tangan lembaga yang 

menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Undang-Undang 

menghendaki lembaga ini telah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak 

Undang-Undang tersebut  diundangkan.  

Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan mengamanatkan pembentukan suatu 

lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 

terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur 
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terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil 

masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga 

memiliki fungsi koordinasi dan supervisi. Sejak terbentuknya lembaga 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penanganan semua tindak 

pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan. Sedangkan tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang 

sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

 

V. KESIMPULAN 

UU No 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan maupun UU No 18 tahun 

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  memberikan 

wewenang kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dalam 

penyidikan tindak pidana kehutanan. Apabila dibandingkan maka 

kewenangan yang diberikan kepada PPNS dalam UU No 18 tahun 2013 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan lebih luas. Hal ini 

mengingat bahwa tindak pidana perusakan hutan tidak lagi dilakukan oleh 

orang perseorangan tetapi melibatkan korporasi dan dilakukan secara 

terorganisir.  

Mengingat modus operandi tindak pidana perusakan hutan yang 

semakin  kompleks maka sangatlah tepat jika PPNS diberikan kewenangan 

yang luas. 

Selain Penyidik Polri dan PPNS, ke depan kewenangan melakukan 

tindakan penyelidikan dan penyidikan juga ada di tangan lembaga yang 

menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Undang-Undang 

menghendaki lembaga tersebut telah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun 

sejak diundangkan. 
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