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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. HUTAN 

1. Pengertian Hutan 

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 

mendifinisikan hutan merupakan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan satu 

dan lainnya dimana suatu lahan tersebut berisi sumber daya alam hayati yang 

didominasi oleh vegetasi pepohonan serta berbagai makhluk hidup flora dan 

fauna.  Hutan juga memiliki artian lain yaitu suatu kumpulan bidang-bidang 

lahan yang ditumbuhi dan akan ditumbuhi vegetasi pohon dan dikelola satu 

kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan pemilik berupa kayu atau hasil 

lainnya (Fitriana, 2008). Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjelaskan bahwa hutan-hutan di Indonesia merupakan 

kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberi segala manfaat bagi manusia 

dengan begitu manusia memiliki peran mengurusi, memanfaatkan, serta 

menjaga kelestarian untuk kemakmuran rakyat, kemakmuran masa sekarang 

maupun masa mendatang. Seluruh hutan yang berada di bumi Indonesia yaitu 

hutan yang dikuasai oleh negara, dari itu memberikan tanggung jawab kepada 

pemerintah :  

a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, 

kawasan hutan, dan hasil hutan. 
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b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan 

hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan 

c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum orang dengan 

hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. 

Hutan dapat kelompokan lagi menjadi dua yaitu hutan negara dan 

hutan hak. Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak 

dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada 

tanah yang dibebani hak atas tanah. 

2. Fungsi Hutan 

Menurut Indriyanto (2008) hutan memiliki beberapa artian dari segi 

fungsinya antara lain yaitu : 

a. Hutan produksi yaitu kawasan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi 

hasil hutan. 

b. 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. 

c. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 

ekosistemnya. 

d. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman 
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tumbuhan dan satwa serta ekosistemnnya, yang juga berfungsi sebagai 

wilayah sistem penyangga kehidupan. 

e. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, 

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta lestari sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnnya. 

 

B. Alih Fungsi Lahan 

Utomo dkk (1992) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut 

sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan 

lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang 

menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu 

sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan 

penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi 

keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah 

jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. 

Menurut Kustiawan (1997) konversi lahan berarti alih fungsi atau 

mutasinya lahan secara umum menyangkut trnsformasi dalam pengalokasian 

sumberdaya lahan dari satu pengunaan ke pengunaan lainnya. Sihaloho (2004) 

membagi konversi lahan kedalam tujuh pola atau tipologi, antara lain: 

a. Konversi gradual berpola sporadis; dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu 

lahan yang kurang/tidak produktif dan keterdesakan ekonomi pelaku 

konversi.
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b. Konversi sistematik berpola ‘enclave’; dikarenakan lahan kurang produktif, 

sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk meningkatkan nilai 

tambah. 

c. Konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk (population 

growth driven land conversion); lebih lanjut disebut konversi adaptasi 

demografi, dimana dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, lahan 

terkonversi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. 

d. Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial (social problem driven land 

conversion); disebabkan oleh dua faktor yakni keterdesakan ekonomi dan 

perubahan kesejahteraan. 

e. Konversi tanpa beban; dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk mengubah 

hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar dari kampung. 

f. Konversi adaptasi agraris; disebabkan karena keterdesakan ekonomi dan 

keinginan untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil 

pertanian. 

g. Konversi multi bentuk atau tanpa bentuk ; konversi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, khususnya faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, 

perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan dalam konversi 

demografi. 

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

konversi lahan adalah berubahnya pengunaan lahan dari pengunaan semula atau 

beralihnya daya guna lahan untuk keperluan lainya, misalnya dari hutan 
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dikonversikan menjadi lahan pertanian, perkebunan atau yang lainnya, dari lahan 

pertanian dikonversikan menjadi permukiman. 

 

C. Konversi Hutan di Indonesia 

Kondisi hutan Indonesia yang diindikasikan dari luas penutupannya 

menunjukkan gambaran yang makin memprihatinkan, sejalan dengan konversi 

dan eksploitasi yang telah dilakukan. Tercatat data laju kerusakan hutan Indonesia 

dalam kurun waktu 1997-2000 yang dikeluarkan Departemen Kehutanan adalah 

2,83 juta ha per tahun. Pada tahun 2007, dalam buku laporan State of the World's 

Forests FAO, Indonesia telah berada dalam urutan ke-8 negara dengan luas hutan 

alam terbesar di dunia. Dengan laju kerusakan hutan 1,87 juta ha per tahun dalam 

kurun waktu 2000 – 2005, menempatkan Indonesia sebagai negara urutan ke-2 

dengan laju kerusakan hutan tertinggi dunia. Analisis yang dilakukan FWI dalam 

kurun waktu 1989 – 2003 menunjukkan bahwa tutupan hutan Indonesia telah 

mengalami perubahan akibat dari penurunan kualitas hutan (degradasi) 4,6 juta 

ha/tahun dan kehilangan tutupan hutan (deforestasi) sekitar 1,99 juta ha/tahun 

(ISAI, 2007).  

Deforestasi merupakan salah satu faktor utama yang banyak dijumpai 

sebagai penyebab terjadinya perubahan fungsi ekologis pada hutan tropis 

(Lambin, 1994). Secara umum deforestasi didefinisikan sebagai penurununan 

kualitas (degradasi) kawasan hutan, sedangkan secara sempit diartikan sebagai 

berubahnya fungsi (alih fungsi) kawasan hutan. Banyak hal yang mempengaruhi 

berkurangnya atau menurunnya kualitas tutupan hutan Indonesia. Lambin dan 
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Helmut (2001) membagi penyebab deforestasi menjadi 3 kelompok yaitu 

penyebab langsung, penyebab dasar, dan penyebab biofisik. Penyebab langsung 

merupakan aktifitas manusia yang secara langsung mempengaruhi kondisi tutupan 

hutan dan fungsinya seperti exploitasi kayu, perluasan areal pertanian, 

perkebunan, pemukiman, industri, dan sebagainya. Penyebab dasar biasanya 

berupa faktor yang komplek seperti faktor social, politik, ekonomi, budaya, dan 

kependudukan. Penyebab biofisik yang kebanyakan berasal dari faktor alami.  

 

D. Perambahan Hutan 

Perambahan hutan adalah merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan 

dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa 

melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan 

(Zain, 1996). Perambahan dapat didefinisikan sebagai kegiatan menduduki 

kawasan hutan untuk dialih fungsi dan dijadikan sebagai tempat lahan perkebunan 

maupun pertanian, dapat dilakukan individu atau kelompok dalam jumlah yang 

kecil maupun jumlah yang besar. Pemanfaatan yang bersifat sementara ataupun 

dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara. Kegiatan perambahan 

tidak hanya pada kegiatan perkebunan dan pertanian saja, tetapi dalam bentuk 

penjarahan hasil hutan seperti mengambil kayu, atau bentuk kegiatan lain yang 

memanfaatkan kawasan hutan sebagai tempat usaha secara ilegal. 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf 

a dan b " menyatakan; Setiap orang dilarang: 
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a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan 

secara tidak sah; dan 

b. Merambah kawasan hutan. 

Berdasarkan Penjelasan UU 41/1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf a 

dan b adalah: 

1. Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah 

dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, 

antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untukusaha lainnya. 

"Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan 

kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain 

untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan 

yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. 

2. Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai 

kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain 

untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.  

3. Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan 

hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.  

Pada dasarnya Perambahan hutan dapat dikatagorikan sebagai 

penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukan orang atau 

badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan 

menguasai sesuatu hak dengan melawan hak orang lain. Tindakan menguasai atau 

menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan 

perbuatan yang dilarang. 
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E. Kegiatan Perambahan Hutan 

Kegiatan perambahan kawasan hutan / okupasi secara illegal (tanpa izin 

dari pejabat yang berwenang) dapat berupa: 

1. Pembukaan kawasan hutan dengan cara menduduki kawasan hutan dengan 

tujuan untuk perladangan, pertanian, atau perladangan berpindah pindah yang 

dilakukan secara tradisional, 

2. Pembukaan hutan dengan tujuan mengambil hasil kayu maupun hasil hutan 

lainnya secara melawan hukum, 

3. Pembukaan kawasan hutan untuk kawasan wisata, pengembalaan,  

perkemahan, atau pembukaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin 

yang diberikan, 

4. Pembukaan kawasan hutan untuk tempat pemukiman atau bangunan lainnya. 

Zain (1996) menjelaskan tindakan perambahan hutan atau penyerobotan 

kawasan hutan dapat digolongkan sebagai kesatuan tindakan yang bertentangan 

dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Memasuki kawasan hutan dan merambah kawasan hutan tanpa izin dari 

pejabat yang berwenang, 

2. Menguasai kawasan hutan dan atau hasil hutan untuk suatu tujuan tertentu 

3. Memperoleh suatu manfaat dari tanah hutan atau manfaat dari hasil hutan 

 


