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UPAYA KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) NGAWI DALAM 

PENCEGAHAN ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN INSTRUKSI 
PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2005 

(Studi Kasus di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi) 
 

Ayu Widuri, A220100197, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, xxii+189 halaman (termasuk lampiran) 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) dalam pencegahan illegal logging di Desa Gembol 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 
Tahun 2005 dan untuk mendeskripsikan hambatan serta solusi Kesatuan Pemangkuan 
Hutan (KPH) Ngawi dalam pencegahan illegal logging di Desa Gembol Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Ngawi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk 
menguji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan teknik. Untuk menganalisis 
data menerapkan model analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi, 
penyajian, dan penarikkan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) dalam pencegahan illegal logging di Desa Gembol 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 
Tahun 2005 bermacam-macam adalah 1) KPH melakukan patroli dan perondaan rutin 
setiap hari secara mandiri dan sistematis, 2) Melakukan pemeriksaan surat dan dokumen 
kepada setiap kendaraan yang membawa hasil hutan, 3) Menindak lanjuti laporan dari 
masyarakat, 4) Melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan, 5) Menangkap pelaku 
tindak pidana hutan dan diserahkan kepada yang berwenang, 6) Serta membuat dan 
menandatangani laporan dengan tembusan Adm, Muspika dan Muspida. 

 Hambatan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi dalam pencegahan 
illegal logging yaitu 1) Kekurangan sarana dan prasarana, 2) Kekurangan SDM 
(Sumber Daya Manusia), 3) Terbatas personil dan kemampuan, 4) Medan atau wilayah 
yang sulit dijangkau, 5) Sulit untuk mengidentifikasi kayu yang berasal dari hutan 
peraturan tentang dokumen yang masih rancu, 6) Sulit membuktikan kebenaran laporan 
dengan ketempat kejadian, 7) Sulit berkoordinasi dengan polisi setempat, 8)  Memiliki 
keterbatasan komputer. Solusi dalam mengatasi hambatan yang dilakukan KPH antara 
lain: 1) KPH harus tetap memanfaatkan prasarana yang ada, 2) KPH harus terus 
melakukan pembinaan secara rutin kepada petugas, 3) KPH perlu mengoptimalkan 
pembuatan jadwal rutin perondaan, 4) KPH terus melakukan pemeriksaan dokumen 
terkait hasil hutan, 5) KPH harus berkoordinasi dengan instansi terkait, 6) KPH harus 
terus membuka diri dan informasi dari tokoh masyarakat serta LMDH, 7) KPH harus 
terus melakukan koordinasi kepada masyarakat dan pihak kepolisian, dan 8) KPH harus 
menambah komputer serta tenaga kerja. 
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PENDAHULUAN 

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) memiliki tujuan untuk menjaga, 

melindungi dan memeriksa kondisi kawasan hutan. KPH dan masyarakat 

mempunyai peran penting dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan dari 

kegiatan illegal logging. Illegal logging dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan 

penebangan secara berlebihan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak 

memiliki izin dari otoritas setempat. Masalah illegal logging secara khusus telah 

diatur dalam sebuah peraturan. Peraturan tersebut adalah Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan 

kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah 

Republik Indonesia. Menurut Zain (1995:37), Perusahan Umum Kehutanan 

Negara (Perum Perhutani) adalah: 

Satu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktif 
sesuai dengan kebijakasanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan 
pendapatan nasional dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan di bidang 
perusahaan kehutanan, berupa penanaman, pemeliharaan, eksploitasi, 
pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. 
 
Berdasarkan informasi dari Detik.Com (2014), seorang bernama Lasdi (57) 

warga Dusun Kedung Celeng Desa Sumber Bening Kecamatan Bringin Ngawi, 

tewas setelah ditembak Polhutmob (Polisi Hutan Mobil). Korban tewas ditembak 

oleh petugas Polhutmob yang saat itu memergoki Lasdi membawa kayu hasil 

curian dari hutan. 

Upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) hendaknya selalu mencegah 

dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan 

ternak, kebakaran, serta mempertahankan hak negara atas hutan ataupun hasil 

hutan. Upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) ini bertolak belakang dengan 

kenyataan dalam masyarakat sekarang seperti yang telah dipaparkan di atas. 

Upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) ini bertolak belakang dengan 

kenyataan dalam masyarakat sekarang seperti yang telah dipaparkan di atas. 

Kesenjangan inilah yang mendorong untuk lebih memaksimalkan usaha Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) dalam pencegahan illegal logging. Berdasarkan uraian 

yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian 



ilmiah mengenai upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi dalam 

pencegahan illegal logging berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 

di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi. Misi Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UMS salah satunya adalah 

meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu memecahkan permasalahan 

bangsa. 

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 

dalam pencegahan illegal logging di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Ngawi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005? 

2. Bagaimanakah hambatan dan solusi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 

Ngawi dalam pencegahan illegal logging di Desa Gembol Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Ngawi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 

2005? 

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Kesatuan Pemangkuan Hutan 

(KPH) dalam pencegahan illegal logging di Desa Gembol Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Ngawi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 

2005. 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan dan solusi Kesatuan Pemangkuan Hutan 

(KPH) Ngawi dalam pencegahan illegal logging di Desa Gembol Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Ngawi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 

2005. 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Ngawi. Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu 

dimulai sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2014. 



Jenis dalam penelitian ini memiliki beberapa jenis. Menurut Aminuddin 

(1990:16), penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif. Data yang dianalisis dan 

hasil analisisnya berbentuk deskripsi fenomena, tidak berupa angka-angka atau 

koefisien hubungan antara variabel. 

Strategi dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

ditentukan. Menurut Sugiyono (2010:9), strategi penelitian merupakan suatu cara 

yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang menjadi objek penelitian, 

subjek, variabel serta masalah yang akan diteliti agar data dapat diperoleh lebih 

terarah pada tujuan yang hendak dicapai. Menurut Bungin (2007:132), “studi 

kasus merupakan studi yang mendalam hanya pada satu kelompok orang atau 

peristiwa. Dikatakan studi kasus tunggal karena penelitian ini memfokuskan pada 

satu kasus yang akan dicari jawabannya. Adapun studi kasus dalam penelitian ini 

adalah upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi dalam pencegahan 

illegal logging berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 di Desa 

Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi. 

Subjek dan Objek penelitian. Menurut Arikunto (2010:188), “subjek 

penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti”. Subjek penelitian 

ini adalah Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi, Petugas Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi yang turun ke lapangan, serta asyarakat di Desa 

Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupeten Ngawi. Menurut Maryadi dkk. 

(2010:13), “objek penelitian adalah variabel yang diteliti baik berupa peristiwa, 

tingkah laku aktivitas, atau gejala-gejala sosial lainnya”. Objek dalam penelitian 

ini adalah upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi dalam pencegahan 

illegal logging berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005. Sumber Data 

dalam peneliian ini adalah narasumber/informan, dalam penelitian ini terdiri dari 

kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi, petugas Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi yang turun ke lapangan, dan masyarakat di 

Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupeten Ngawi. 

Peristiwa dan aktivitas berkaitan dengan aktivitas upaya Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi dalam pencegahan illegal logging berdasarkan 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar 



Kabupaten Ngawi. Tempat dan lokasi penelitian ini di Desa Gembol Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Ngawi. Arsip dan dokumen yaitu bahan tertulis yang 

berhubungan dengan upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi dalam 

pencegahan illegal logging berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 

di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi. Sumber data ini bisa 

berupa foto-foto kegiatan yang dilakukan, tata tertib, visi, misi, tujuan, dan 

dokumen lainnya yang mendukung. 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), 

wawancara, dan mengkaji dokumen. Penjelasan masing-masing teknik atau 

metode tersebut yaitu: 

1. Observasi. Menurut Arikunto (2006:230), “observasi adalah menatap 

kejadian, gerak atau proses”. 

2. Wawancara. Menurut Esterberg (2002) sebagimana dikutip oleh Sugiyono 

(2005:72), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. 

3. Mengkaji dokumen atau arsip. Menurut Sutopo (2006:81), mengkaji 

dokumen dan arsip adalah teknik untuk menemukan beragam hal yang sesuai 

dengan kebutuhan dengan cara mengkaji sumber data dalam bentuk tulisan 

maupun gambar-gambar. 

Terkait dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang digunakan 

untuk mendeskripsikan upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi dalam 

pencegahan illegal logging berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 

di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi adalah pedoman 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data model interaktif. Adapun langkah teknik 

analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi 

penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 



menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data 

berikutnya. 

2. Reduksi data. Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemfokusan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan 

diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data 

dimulai sejak peneliti mulai memfokuskan wilayah penelitian. 

3. Penyajian data. Penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan saat penelitian dilakukan. 

Penyajian data diperoleh berbagai jenis metrik gambar, jaringan kerja, 

keterkaitan kegiatan atau tabel. 

4. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam pengumpulan data, 

peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di 

lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab-akibat. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Kesatuan Pemangkuan Hutan 

(KPH) dalam pencegahan illegal logging di Desa Gembol Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Ngawi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 

Tahun 2005. Bentuk-bentuk upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang 

dilakukan adalah: 

Melakukan patroli dan perondaan rutin setiap hari secara mandiri serta 

sistematis, melakukan pemeriksaan surat dan dokumen kepada setiap kendaraan, 

menindak lanjuti laporan, melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan 

keterangan, menangkap pelaku tindak pidana hutan di Desa Gembol Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Ngawi untuk diserahkan kepada yang berwenang, serta 

membuat dan menandatangani laporan tindak pidana hutan di Desa Gembol 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi dengan tembusan Adm, Muspika dan 

Muspida. 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan dan solusi Kesatuan Pemangkuan Hutan 

(KPH) Ngawi dalam pencegahan illegal logging di Desa Gembol Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Ngawi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 



Tahun 2005. Hambatan dan solusi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang 

dilakukan adalah: 

Hambatan upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dalam pencegahan 

illegal logging di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi 

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 adalah kekurangan sarana 

dan prasarana seperti pos pemantauan, kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia), 

terbatas personil, kemampuan, serta medan sulit dijangkau, peraturan tentang 

dokumen yang masih rancu dan tumpang tindih, informasi yang disampaikan 

tidak valid serta kurangnya unsur dukungan dari masyarakat sekitar hutan, 

LMDH, Polsek atau Polisi setempat, sulit berkoordinasi dengan polisi setempat, 

memiliki keterbatasan komputer untuk membuat laporan, terbatasnya tenaga kerja 

sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporan. 

Solusi upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dalam pencegahan illegal 

logging di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi adalah: tetap 

memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. melakukan 

pembinaan secara rutin kepada petugas dan masyarakat sekitar hutan dengan 

program-program yang ada, membuat jadwal rutin sehingga perondaan dan patroli 

serta menjalin koordinasi dengan petugas, harus tetap melakukan pemeriksaan 

surat atau dokumen, harus terus melakukan koordinasi Dinas Kehutanan, Polri, 

Muspida dan Muspika, harus terus membuka diri atas informasi dari tokoh 

masyarakat atau LMDH sehingga laporan yang diterima bisa valid, menambah 

komputer serta tenaga kerja agar pembuatan laporan bisa efektif dan efisien. 

 

KESIMPULAN 

Bentuk-Bentuk Upaya Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dalam 

Pencegahan Illegal Logging di Desa Gembol Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Ngawi Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005, melakukan patroli 

dan perondaan rutin setiap hari secara mandiri dan sistematis, pemeriksaan surat 

dan dokumen kepada setiap kendaraan yang membawa hasil hutan, menindak 

lanjuti laporan dari masyarakat tentang tindak pidana yang menyangkut hutan, 

melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan tindak pidana hutan, 



menangkap pelaku tindak pidana dan diserahkan kepada yang berwenang serta 

membuat dan menandatangani laporan tindak pidana hutan di Desa Gembol 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi dengan tembusan Adm, Muspika dan 

Muspida. 

Hambatan yang sering terjadi yaitu kekurangan sarana dan prasarana seperti 

pos pemantauan, terbatas personil dan kemampuan, serta medan atau wilayah 

yang sulit dijangkau misalnya jalan yang rusak, peraturan yang mengatur tentang 

hutan masih rancu dan tumpang tindih, informasi yang disampaikan tidak valid 

dan kurangnya unsur dukungan dari masyarakat. Sulit berkoordinasi dengan polisi 

setempat sehingga masih kejar-kejaran dengan pelaku serta tidak memiliki 

komputer untuk membuat laporan serta kurangnya fasilitas untuk mencetak 

laporan. 

Solusi KPH Ngawi dalam pencegahan illegal logging yaitu salah satunya 

tetap memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, 

melakukan pembinaan secara rutin kepada petugas dan masyarakat sekitar hutan 

dengan program-program yang ada, pembuatan jadwal rutin sehingga perondaan 

dan patroli itu digilir. Selain itu menjalin koordinasi dengan petugas, melakukan 

pemeriksaan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hutan, melakukan 

koordinasi dengan instansi terkait dan selalu melakukan koordinasi Dinas 

Kehutanan, Polri, Muspida dan Muspika. 
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