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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melandasi masyarakat 

mengokupasi kawasan hutan di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok 
Barat, Provinsi NTB dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan okupasi 
hutan di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) 
alasan masyarakat mengokupasi kawasan hutan di Desa Sesaot yaitu tidak adanya 
pemberitauan mengenai batas-batat wilahah hutan lindung serta kurangnya lapangan kerja. 2) 
Upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan okupasi hutan di Desa Sesaot yaitu melakukan 
sosialisasi serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam menjaga hutan dari oknum 
masyarakat yang ingin memperluas pembukaan lahan. 

 
Kata Kunci : Okupasi kawan Hutan Lindung 
 

LEGAL STUDY OF SESAOT FOREST AREA 
(STUDY IN VILLAGE SESAOT DISTRICT NARMADA DISTRICT WEST 

LOMBOK REGION) 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to find out what underlies the community to occupy the forest area in 
Sesaot Village, Narmada Subdistrict, West Lombok District, NTB Province and how the 
government attempts to overcome the forest occupation problem in Sesaot Village, Narmada 
Sub District, West Lombok District, NTB Province. This research is a Normative Empirical 
Research. The result of the research shows that 1) the reason for the community to occupy 
the forest area in Sesaot Village is the absence of concern about the boundaries of protected 
forest area and the lack of employment. 2) Government efforts to overcome the problem of 
forest occupation in Sesaot Village is to socialize and cooperate with related institutions in 
protecting forests from unscrupulous people who want to expand land clearing. 
 
Keyword: Occupation of Protected Forest  
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I. PENDAHULUAN 
 
 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan yang sangat luas. 

Hal ini menjadi penyebab timbulnya berbagai permasalahan di Indonesia. Salah satu 

permasalahan yang terjadi di wilayah hutan Indonesia adalah Okupasi kawasan hutan1. 

 Sumber daya hutan merupakan salah satu ciri ciptaan Tuhan Yang Maha kuasa 

yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan  alam di jagad 

raya ini. Sebab didalam hutan telah di ciptakan segala mahluk hidup baik besar, kecil, 

maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Disamping itu, di dalamnya juga hidup 

sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal 

ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk 

membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, aset yang terdapat di dalam hutan sangat 

dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan 

adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang 

bermukim di sekitar hutan2.  

 Melihat kondisi bangsa indonesia hari ini yang mana tingkat populasi masyarakat 

indonesia semakin meningkat lebih khusus Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, yang kemudian tidak di imbangi dengan 

ketersediaannya lahan pertanian sehingga masyarakat yang notabenenya berada atau 

tingkat keterjangkauannya dekat dengan kawasan hutan, masyarakat setempat menjadikan 

hutan sebagai sasaran dengan mengekspoitasi hutan dengan tujuan untuk di duduki dan 

atau di kuasai (okupasi kawasan hutan) yang sebagai lahan pertanian. Proses okupasi 

hutan yang terjadi di desa sesaot tidak bisa dinafikan karena melihat kondisi masyarakat 

Indonesia secara umum, yang mana Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar 
                                                        

  1 Mahfud MD,  Politik Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Rajagrafindo, Edisi Revisi, Cetakan Ke-4, 2005, 
Hlm. 31-32. 

      2 Supriadi, Hukum Kehutan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,  2011, 
Hlm. 1-2 
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masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, maka konsekuensi logisnya adalah 

masyarakat indonesia untuk memenuhi hajat hidupnya maka harus dengan bertani, 

demikian pula halnya yang terjadi di desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat.  

 Aktivitas pertanian yang ada di desa Sesaot saat ini sama halnya dengan aktivitas 

atau proses pertanian yang dilakukan di desa-desa lainnya, bahkan di daerah sesaot 

pengembangannya lebih dikelola menjadi perkebunan-perkebunan yang pemanfaatannya 

dapat dirasakan musiman dan bahkan berkelanjutan. Adapun Jenis-jenis tanaman yang di 

tanami warga baik pada lahan pertanian maupun lahan perkebunan antara lain adalah: 

Tanam Padi, Cokelat, Duren, Manggis, Rambutan, Alpukad, Kelapa, Pisang dan lain 

sebagainya.  

 Secara konsekuensi logis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara harus berdasarkan atas hukum termasuk di dalam nya penyelenggaraan proses 

pertanahan dan proses kehutanan yang sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku (UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) dan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).  

 Kondisi yang dihadapkan pada masyarakat di wilayah Desa Sesaot Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat adalah persoalan rendahnya kesadaran hukum, lebih 

khusus rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses pelaksanaan administrasi 

Pertanahan dan Kehutanan. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama Apa yang melandasi 

masyarakat mengokupasi kawasan hutan di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, 

Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB? Kedua Bagaimana upaya pemerintah dalam 

mengatasi persoalan okupasi hutan di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten 

Lombok Barat, Provinsi NTB ? Tujuan dari Penelitian ini adalah  Pertama untuk 
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mengetahui apa yang melandasi masyarakat mengokupasi kawasan hutan di Desa Sesaot, 

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Kedua Untuk 

mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan okupasi kawasan 

hutan di Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. 

Manfaat penelitian ini adalah pertama Manfaat Akademis Untuk memenuhi persyaratan 

dalam mencapai derajat S-1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Mataram. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga mampu sebagai referensi bagi para 

pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkan dalam tahap lebih lanjut. 

Kedua Manfaat Teoritis Sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi 

kalangan akademisi untuk mengetahui perkembangan hukum perdata yang berkaitan 

dengan okupasi kawasan hutan sesaot.  Ketiga Manfaat Praktis  Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi 

pengambilan kebijakan apabila timbul permasalahan dalam bidang hukum perdata 

khususnya okupasi kawasan hutan. 

 Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  skripsi  ini  ialah 

Penelitian Metode  hukum empiris, dengan metode pendekatan Pendekatan Perundang-

undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan denggan mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan substansi permasalahan yang 

akan diteliti.Pendekatan Konseptual (konceptual approach), yaitu pendekatan untuk 

memahami konsep/arti kata-kata secara tepat dalam peraturan Perundang-undangan atau 

dalam doktrin hukum. Pendekatan Sosialogis (sociologicalical Approach), yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari atau menemukan informasi/data 

yang ada di lapangan atau yang ada di masyarakat yang memiliki hubungan dengan 

masalah  yang akan diteliti. 

 



V 
 

II.  PEMBAHASAN 

A. Landasan Masyarakat Mengokupasi Kawasan Hutan Di Desa Sesaot, 

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB 

Perambahan hutan kian marak terjadi di setiap pulau di indonesia. 

Perambahan hutan dilakukan oleh masyarakat untuk mengubah hutan baik menjadi 

lahan pertanian maupun perkebunan. Perambahan hutan akan berdampak pada 

ekosistem yang mana akan mempengaruhi fungsi hutan sebagaimana mestinya. 

Perbuatan perambahan hutan yang dilakukan oeh masyarakat akan berdampak 

negatif jika tidak ada tindakan keras dari instansi yang bertanggung jawab terhadap 

hutan. Masyarakatpun diharapkan untuk menjaga kelestarian hutan guna menjaga 

ekosistem sehingga akan membawa dampak untuk masyarakat lainnya. 

 Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan bangsa dan negara. Karena hutan itu dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Manfaat itu dapat 

dibedakan menjadi langsung dan tidak langsung. Di samping itu, hutan merupakan 

kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas 

hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat 

berfungsi dengan baik. 

 Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu 

usaha untuk : 

1. Melindungi dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang 

disebabkan oleh perbatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, 

dan penyakit.  

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan (Pasal 

15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967. 
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Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga dan melindungi 

hak negara atas hutan, yaitu : 

1. Usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan. Dan 

2. Usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisioni hutan. 

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya 

kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat 

perlindungan : 

a. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, 

penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan 

yang tidak bertanggung jawab. 

b. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah, dan bahan galian lainnya, serta 

penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan. 

c. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin. 

d. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran. 

e. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, 

serta daya alam. 

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan tersebut ialah 

karena kurangnya lahan masyarakat yang disertai dengan keadaan sosial ekonomi 

masyarakat di sekitar hutan, kurangnya lapangan pekerjaan yang ditambah dengan 

pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dan kurangnya kesadaran masyarakat 

akan arti pentingnya fungsi hutan itu sendiri. 

a. Okupasi Kawasan Hutan di Wilayah Hutan Produksi Dan Hutan Kemasyarakatan. 

Dalam hal areal hutan produksi dan hutan kemasyarakatan yang dicadangkan 

terdapat garapan masyarakat, pihak yang akan mengembangkan transmigrasi, 

pemukiman, pertanian, dan perkebunan wajib menyelesaikan perambahan tersebut 
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sesuai dengan peraturan yang berlaku. Areal hutan produksi yang tidak dimanfaatkan 

sesuai dengan peruntukannya, dilakukan evaluasi secara administrasi dan/atau 

tekhnis lapangan guna optimalisasi peruntukan hutan produksi dimaksud. Apabila 

berdasarkan evaluasi, pemegang persetujuan prinsip pencadangan untuk 

pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian, atau perkebunan tidak 

memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

telah ditetapkan, maka menteri dapat membatalkan peretujuan prinsip pencadangan 

kawasan hutan dimaksud.3 

 

b. Okupasi Kawasan Hutan Menjadi Lahan Pertanian Dan Perkebunan. 

 Faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan perambahan hutan atau 

okupasi lahan hutan, antara lain: 

1. Perekonomian masyarakat di kawasan hutan yang masih rendah. 

Perambahan atau okupasi di kawasan hutan sangat berpengaruh terhadap 

kemiskinan masyarakat di kawasan hutan. Kemiskinan akan mempengaruhi 

masyarakat untuk melakukan sesuatu ketika tidak ada alternatif  untuk mendapatkan 

penghasilan guna kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi masyarakat tidak memiliki 

keahlian lain sehingga bertani ataupun berkebun menjadi alternatif masyarakat untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan.  

2. Belum optimalnya informasi tentang batas kawasan hutan. 

Batas kawasan hutan lindung merupakan salah satu faktor terjadinya 

perambahan atau okupasi hutan. Kondisi seperti ini dilatar belakangi oleh: 

a. Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang batas-batas hutan yang tidak 

boleh di ganggu oleh masyarakat guna menjaga kelestarian hutan. 

                                                        
3  Hariadi Kartodiharjo, Masalah Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam Produksi, Pustaka Latin, 

Bogor,1999, Hlm 50 
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b. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar hutan untuk mengetahui batas-batas 

kawasan hutan. 

Kurangnya kesadaran masyarakat akan batasan kawasan hutan di sekitar 

mereka. Ketidak pedulian tersebut yang membuat masyarakat melakukan 

perambahan hutan serta tidak ada tindakan tegas dari pemerintah maupun instansi 

terkait dalam hal perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. 

 Perambahan hutan oleh masyarakat khususnya di Desa Sesaot Kecamatan 

Narmada di kenal dengan pinjam pakai, sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bapak Teguh selaku Seksi Pengendalian pemantauan Pengelolaan Hutan KPHL 

Rinjani Barat,  mengatakan bahwa:4 

“kami telah memberikan hak kepada masyarakat untuk mengokupasi lahan, baik 

digunakan untuk pertanian maupun perkebunan dengan luas 0,25 H per kepala 

keluarga” 

 Pinjam pakai kawasan hutan diatur dalam berbagai ketentuan berikut ini. 

a. Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang 

Perencanaan Hutan. 

Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 berbunyi: 

Perubahan batas kawasan hutan yang telah ditetapkan dengan Berita Acara Tata 

Batas harus dilakukan dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan. Di dalam 

penjelasannya disebutkan bahwa perubahan batas kawasan hutan meliputi 

penghapusan perluasan atau pengurangan. 

 Ada dua pengertian yuridis penghapusan (pengurangan), yaitu: arti de jure 

dan arti de facto. Pengurangan dalam de jure adalah pengurangan terhadap luas 

kawasan hutan yang ada menjadi lebih sempit. Contohnya, penukaran kawasan 

                                                        
4 Hasil Wawancara Dengan Bapak Teguh Selaku Seksi Pengendalian pemantauan Pengelolaan Hutan 

KPHL Rinjani Barat Pada Tanggal 27 Juni 2018. Pada Pukul 09.23 WITA 
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hutan dengan tanah hak milik. Sedangkan pengurangan dalam arti de facto adalah 

pengurangan terhadap penggunaan kawasan hutan yang ada dan tidak 

mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan. Contohnya, pinjam pakai dan 

pemakaian tanah secara liar. 

b. Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 64/Kpts/DJ/1978 tentang 

Pedoman Tanah Kawasan. 

c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 338/Kpts-II/1990 tentang Penugasan 

Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan untuk dan atas nama Menteri 

Kehutanan Menandatangi Surat-Surat Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan. 

d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman 

Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 

 Yang dimaksud dengan pinjam pakai kawasan hutan baik yang telah di 

tunjuk maupun yang telah di tetapkan kepada pihak lain untuk pembangunan di 

luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan, dan fungsi kawasan 

hutan tersebut (Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-

II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Sedangkan menurut R. 

Soeroso yang diartikan dengan pinjam kawasan hutan, adalah :5 

“Suatu persetujuan di mana pihak yang berwenang atas kawasan hutan (c.q. 
Menteri Kehutanan) atas dasar kebijaksanaan dan untuk kepentinagn umum, 
memberikan ijin kepada pihak lain untuk mempergunakan sebagian dari kawasan 
guna kepentingan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu serta syarat-syarat 
tertentu, serta dituangkan dalam suatu perjanjian yang sebelumnya sudah 
disepakati bersama.” 
    
 Tujuan pinjam pakai kawasan hutan adalah untuk: (1) membatasi dan 

mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas 

atau untuk kepentingan lainnya di luar sektor kehutanan  tanpa mengubah status, 

                                                        
5 Salim HS, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm 105 
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fungsi, dan peruntukkannya dan (2) menghindarkan terjadi enclove  (pendudukan) 

tanah oleh rakyat di dalam kawasan hutan. Sifat pinjam pakai kawasan hutan 

bersifat sementara. Pinjam pakai kawasan hutan dibagi menjadi dua macam, yaitu 

pinjam pakai dengan tanpa konpensasi dan pinjam pakai dengan kompensasi. 

Pinjam pakai dengan kompensasi dapat dibaca pada butir H. 

 Pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi, hanya dapat diberikan 

untuk kepentingan umum secara terbatas yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah.  

 Yang dimaksud dengan kepentingan umum terbatas adalah kepentingan 

seluruh lapisan masyarakat yang pelaksanaan kegiatan pembangunannya 

dilakukan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah serta tidak digunakan untuk 

mencari keuntungan, untuk keperluan pembuatan jalan umum, saluran 

pembuangan air, saluran pengairan, fasilitas pemakaman umum, fasilitas 

keselamatan umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun 

relay televisi, bak penampung, dan saluran pipa air bersih (Pasal 1 ayat (3) 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55 tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum). 

 Sedangkan kawasan hutan yang dapat diserahkan penggunaannya 

kepada pihak lainnya hanya terbatas pada kawasan hutan  produksi. 

 

B. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Persoalan Okupasi Hutan Di Desa Sesaot, 

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB 

Pada dasarnya setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan perubahan 

yang bersifat positif ataupun negatif. Untuk mewujudkan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan hidup, maka perlu diusahakan peningkatan dampak positif 
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dan mengurangi dampak negatif, diperlukan upaya melalui penegakan hukum 

lingkungan termasuk di dalamnya hukum kehutanan secara sungguh-sungguh dan 

konsisten. 

 Penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan kawasan hutan dan 

lingkungan hidup, sangat diperlukan sebagai salah satu jaminan untuk mewujudkan 

dan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, 

meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi 

pelestarian lingkungan hidup menjadi sasaran prioritas di bidang pengelolaan 

kawasan hutan dan lingkungan hidup 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh selaku Seksi 

Pengendalian pemantauan Pengelolaan Hutan KPHL Rinjani Barat, mengatakan 

bahwa:6 “Selain penegakan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran 

terhadap perambahan kawasan hutan lindung, kami juga melakukan sosialisasi 

mengenai pentingnya merawat maupun melestarikan kawasan hutan guna mejaga 

kelestarian hutan. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan atau menumbuhkan 

kepedulian masyarakat terhadap pelestarian hutan karana masyarakat harus dijadikan 

mitra dalam menjaga pelestarian serta menjaga hutan dari orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab melakukan perusakan hutan”.    

Dalam hubungan dengan UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Hidup 

(UUPLH) yang berlaku sampai dengan akhir tahun 2009, penegakan hukum di 

bidang lingkungan hidup dapat di klasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :  

1. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi. 

2. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannnya dengan hukum perdata. 

3. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana.  

                                                        
6 Hasil Wawancara Dengan Bapak Teguh Selaku Seksi Pengendalian pemantauan Pengelolaan Hutan 

KPHL Rinjani Barat Pada Tanggal 27 Juni 2018. Pada Pukul 09.23 WITA 
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 Dalam pelaksanaannya ketiga kategori penegakan hukum tersebut belum 

menunjukkan hasil yang optimal dalam penyelesaian persoalan pelanggaran hukum 

lingkungan, termasuk dalam pelanggaran di bidang kehutanan. 

 Upaya penegakan hukum lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian 

fungsi lingkungan hidup di bidang kehutanan merupakan suatu keharusan. Dalam 

praktik selama ini, merujuk pda UUPLH, penegakan hukum administrasi melalui 

penerapan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum 

lingkungan (premium remidium) pada umumnya. Jika sanksi administrasi dinilai 

tidak efektif, baru kemudian dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata 

pamungkas (ultimum remidium). Artinya dalam penegakan hukum lingkungan 

diberlakukan asas subsidiaritas. Penerapan asas subsidiaritas dalam penegakan 

hukum lingkungan  di bidang kehutanan, pada kenyataannya juga tidak terlaksana 

dengan efektif. Hal ini terbukti dari beberapa pelanggaran dan kejahatan di bidang 

kehutanan, penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana belum berjalan 

optimal, bahkan terkesan sama mandulnya dengan penegakan hukum administrasi.7 

 Kewenangan pemerintah untuk mengatur penegakan hukum merupakan 

suatu hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari sisi hukum administrasi, 

kewengan ini disebut dengan kewenangan atribusi (atributive bevogheid), yaitu 

kewenangan yang melekat pada badan pemerintah yang diperoleh dari Undang-

Undang. Badan pemerintah tersebut memilki kewenangan untuk melaksanakan 

ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUPLH. Dengan demikian, badan 

pemerintah yang berwenang memilki legitimasi (kewenangan yang sah) untuk 

menjalankan kewenangan hukumnya, yaitu kewenangan penegakan hukum seperti 

                                                        
7Iskandar, Hukum Kehutanan (Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan 

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan), Bandung : CV. Mandar Maju, 2015. 
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pengawasan (preventif) dan pemberian sanksi (refresif) merupakan tugas yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang. 

 Penegakan hukkum represif,8 dilaksanakan dalam hal perbuatan 

melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan 

terlarang. Terdapat beberapa sanksi khas yang terkadang digunakan pemerintah dala 

penegakan hukum lingkungan , diantaranya berstuurs dwang. Berstuurs dwang 

(paksaan pemerintahan) merupakan tindakan nyata dari pemerintah guna 

mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau 

(bila masih) melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh pengusaha karena 

bertentangan dengan Undang-undang. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) 

yang menguntungkan (izin), tidak selalu perlu didasarkan atas asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan (ketetapan) 

tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya “dapat 

diakhiri” atau ditarik kembali. 

 Dalam hal ini KPH selaku badan pengawas yang diberi wewenang untuk 

mengawasi daerah tersebut sudah mulai untuk menjalankan program sosialisasi 

dengan masyarakat dan melakukan kemitraan dengan masyarakat. Yang di maksud 

dengan bermitra dalam hal ini ialah melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk 

menjaga hutan tersebut dan mengelola hutan tersebut. Di samping untuk menjaga 

kelestarian hutan, dengan begitu juga secara tidak langsung pemerintah membuka 

lapangan pekerjaan baru  bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Sesaot.  

 KPH yang memiliki kewenangan yang sah untuk menjalankan 

kewenangan hukumnya melakukan pengawasan aktif terhadap kepatuhan atas 

peraturan yang menimbulkan bahwa peraturan hukum lingkungan telah dilanggar. 

                                                        
8 Ibid. Hlm 103 
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Dan atas dasar ini KPH berhak memberikan sanksi administratif (refresif). Upaya 

ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan 

yang bersifat pengawasan (preventif). 

 
III. PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

1. Landasan Masyarakat Mengokupasi Kawasan Hutan Di Desa Sesaot, Kecamatan 

Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB adalah tidak adanya 

pemberitahuan mengenai batas-batas wilayah hutan lindung baik oleh pemerintah 

maupun instansi terkait serta tidak adanya lapangan kerja bagi masyarakat, 

sehingga okupasi atau pembukaan lahan menjadi alternatif masyarakat, 

dikarenakan skill masyarakat hanya terbatas pada perkebunan yang dimana 

pemerintah sudah memberikan lahan sebesar 0.25 Ha/m2 kepada setiap 

masyarakat di Desa Sesaot akan tetapi masyarakat melakukan pengokupasian 

atau pendudukan lahan masuk terlalu jauh ke dalam wilayah hutan lindung untuk 

memperluas lahan mereka.  

2. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Persoalan Okupasi Hutan Di Desa Sesaot, 

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB yaitu 

pemberitahuan kepada masyarakat mengenai batas-batas hutan lindung yang tidak 

boleh dilakukannya perambahan ataupun okupasi serta melakukan sosialisasi 

akan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan guna menghindari kerusakan 

yang akan berdampak buruk bagi orang banyak. Pemerintah juga bekerja sama 

dengan instansi terkait dalam hal menjaga hutan dari oknum masyarakat yang 

ingin memperluas pembukaan lahan dari kesepakatan sebelumnya.  
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B. Saran  

1. Harus adanya tindakan tegas bagi masyarakat yang melakukan perambahan 

ataupun okupasi terhadap hutan lindung. 

2. Mempertegas kembali batas-batas kawasan hutan lindung berupa pemberitahuan 

di dalam kawasan hutan. 

3. KPH RINJANI BARAT selaku badan pengawas harus lebih meningkatkan 

sosialisasi dan mengajak warga dalam menjaga kelestarian hutan, contohnya 

mengajak warga untuk bermitra dalam menjaga kelestarian hutan.  

4. Melibatkan aparat penegak hukum untuk selalu memonitoring kawasan hutan 

lindung untuk menjaga pembukaan lahan baru ataupun penebangan liar oleh 

masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab. 
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