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Merajalelanya kasus illegal
logging di Indonesia
ternyata tak lain dan tak

bukan karena ada indikasi terlibatnya
“orang-dalam”. Mengherankan
memang di satu sisi mereka-mereka
inilah yang seharusnya berkomitmen
untuk memberantas illegal logging,
alih-alih malah berperan dalam
maraknya illegal logging itu sendiri.
Dengan memakai asas praduga tak
bersalah, tentu saja bersalah atau
tidaknya “mereka-mereka’ ini akan
ditentukan melalui pengadilan yang
mudah-mudahan masih ada di negeri
kita ini.

Sepanjang tahun 2002 – 2003 dari
berbagai liputan yang dilansir oleh
media massa baik lokal maupun
nasional paling tidak tercatat  29
nama pejabat yang tercatat menghiasi
”media massa” berkenaan dengan
kasus illegal logging. Ke 29 pejabat
yang terlibat illegal logging tersebut
ada yang berstatus saksi yang
kemudian berpeluang menjadi
tersangka, tersangka, bahkan ada
yang sudah dicopot jabatannya akibat
kasus terkait dan ada juga yang
telahdivonis penjara.

Dengan menghormati azas praduga
tak bersalah, bersalah atau tidaknya
orang-orang yang disangkakan
terlibat kasus illegal logging toh
akhirnya ada di tangan pengadilan.
Berikut ini sajian berupa  kumpulan
berita dari beberapa media massa
yang melaporkan  keterlibatan
sejumlah pejabat dalam kaitannya
dengan kasus illegal logging.

JAWA TIMUR
Pertengahan tahun 2002, harian
Media Indonesia  melaporkan  empat
pejabat Dinas Kehutanan (Dishut)
yang diduga menerima suap Rp152
juta dari pengusaha kayu di Pasuruan

akhirnya diperiksa Badan Pengawas
(Bawas) Pemerintah Provinsi Jawa
Timur (Jatim). Keempat pejabat yang
diperika adalah Kepala Dinas
Kehutanan (Kadishut) Susilo
Sugiono, Kepala Sub Dinas
(Kasubdin) Perlindungan Hutan
dan Konservasi Basuki, Yosep, dan
Hendowo. Mereka diperiksa di
kantor Dishut di Jl Juanda, Surabaya.
Pemeriksaan dilakukan langsung oleh
gubernur Jatim  Imam Utomo. Selain
keempat orang tersebut, mantan
kadishut yakni Asikin Sunarya
yang disinyalir juga turut menikmati
uang tersebut tidak diperiksa
mengingat statusnya yang telah
pensiun.  Selain pejabat di Kantor
Dishut Jatim, Bawas juga memeriksa
satu pejabat lagi yang bertugas di
Pasuruan, yakni Bambang Sumadi
yang menjabat Kasi Badan
Konservasi Sumber Daya Alam.
Apabila hasil pemeriksaan
menyimpulkan bersalah, maka para
tersangka dapat dikenai sanksi berupa
peringatan, penundaan kenaikan
pangkat, sampai pada pemecatan.
 Sumber: Media Indonesia  3 Juni 2002

Pada bulan Juli, Dishut Jatim
melakukan mutasi terhadap sejumlah
pejabat di eselon IV. Pihak Dishut
Jatim membantah bahwa mutasi
tersebut merupakan tekanan dari
komisi B DPRD  Jatim berkaitan
kasus pemberian uang sebesar Rp.152
juta dari seorang pengusaha kayu asal

Gresik, dengan adanya permainan
penerbitan SKHH.  Sementara
anggota Komisi B menyorot tajam
terhadap mutasi tersebut, karena
orang-orang yang di mutasi di Balai
Peredaran Hasil Hutan itu ternyata
orang yang selama ini dekat dengan
pengusaha kayu ilegal.
Sumber: Media Indonesia  5 Juli 2002

JAWA TENGAH

Setiyo Prayitno Asisten
Perkebunan PT Perhutani Kendal,
Jawa Tengah (Jateng) diperiksa oleh
Polres Kendal berkaitan dengan kasus
pencurian kayu. Pemeriksaan
terhadap tersangka berkaitan
dwengan ditangkapnya Jafar, 43, dan
Sanadi, 27, sopir dan kernet truk
pengangkut tiga batang kayu jati
gelondongan yang diduga hasil curian
karena tanpa dilengkapi oleh
dokumen sah. Menurut pengakuan
Jafar kepada petugas Polres Kendal,
kayu tersebut diangkut atas perintah
Setiyo untuk dibawa ke rumah
dinasnya.

Namun dugaan pencurian kayu
dibantah sendiri oleh humas Pehutani
KPH Kendal yang menyatakan bahwa
tujuan dari Setiyo adalah untuk
mengamankan kayu. Hanya saja yang
disesalkan adalah Setiyo tidak
melengkapinya kayu tersebut dengan
dokumen yang sah  ataupun

Pejabat
tersandung
illegal logging
Rata-rata kasus Illegal logging banyak
melibatkan pejabat-pejabat tinggi
daerah, pantas sulit diberantas

Penebang liar sedang berusaha mengeluarkan kayu dari hutanPhoto: Togu Manurung
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mendapatkan pengawalan dari Polhut.
Sumber: Media Indonesia Sabtu, 6 Juli 2002

Akibat penangkapan balok kayu jati
yang diduga ilegal di depan rumah
anggota DPRD Kendal Sutrimo,
PT Perhutani Kesatuan Pemangku
Hutan (KPH) Kendal, Jawa Tengah,
mendapat teror telepon gelap. Teror
yang diterima Perhutani tersebut
terjadi sebanyak empat kali, yaitu dua
kali melakukan ancaman jika kasus
tersebut masih diteruskan dan dua
kali meminta agar kasus itu
diteruskan. Untuk menindaklanjuti
kasus penangkapan kayu jati, pihak
Perhutani Kendal telah menyerahkan
pemberkasan ke Polres, tetapi sampai
kini tidak ada tindak lanjut dari kasus
tersebut. Hal tersebut dibantah oleh
pihak kepolisian yang menyatakan
bahwa  tidak benar kepolisian telah
mendapat limpahan kasus
penangkapan kayu di rumah anggota
DPRD Sutrimo.
Sumber: Media Indonesia  16 Juli 2002

JAWA BARAT

Dari Cianjur, NUG salah seorang
Pejabat di Kantor Dinas Perhutanan
dan Konservasi Tanah (PKT) ditahan
petugas polres setempat karena
diduga memalsukan surat keterangan
sahnya hasil hutan (SKSHH).
Penahanan NUG berawal dari
ditangkapnya dua truk tronton
bermuatan kayu bayur dan satu truk
bermuatan kayu jati di wilayah
Kecamatan Cibinong pada 19 April
2002. Hasil pemeriksaan aparat
berwajib menunjukkan ternyata kayu-
kayu itu dilengkapi SKSHH yang
diduga asli tapi palsu (aspal). SKSHH
yang dikeluarkan NUG ternyata
dibuat tidak sesuai dengan prosedur
yang berlaku, antara lain seharusnya
direkomendasikan oleh sebuah tim.
Tim tersebut terdiri dari camat,
Perhutani, Dinas PKT, dan polsek
setempat. ‘’Namun, NUG
menerbitkannya tanpa rekomendasi
itu.’’
Sumber: Media Indonesia  23 April  2002

JAKARTA

Direktur utama Perum Perhutani
Marsanto dan Kepala Divisi
Perencanaan dan Pengembangan
Bambang Aji S diperiksa oleh mabes
Polri sehubungan dengan dugaan
praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN). Dugaan praktek
KKN tersbut menyebabkan terjadinya
ketidakefisienan pengelolaan
anggaran perusahaan. Hal itu
menyebabkan kinerja Perhutani
khususnya pengelolaan lingkungan
menjadi kacau. Akibatnya daya
dukung ligkungan kawasan hutan di
Jawa semakin rusak sehingga bencana
banjir dan longsor kerap terjadi.
Pemeriksaan dugaan KKN tersebut
meliputi program corporate image,
khususnya mengenai kelayakan
pengeluaran dana Rp. 43.4 miliar.
Sumber: Kompas 15 April 2003

SUMATERA BARAT

Dari Padang dilaporkan, Kepala
Dinas Kehutanan Kabupaten
Pasaman Drs. SY. M.Si ditahan di
Polda Sumbar karena diduga terlibat
dalam kasus “main kayu” . Penahanan
tersebut didasarkan atas laporan SL
seorang pemilik kayu hasil tangkapan
Satpol PP Pasaman. Beliau
menyebutkan telah membayar uang
Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana
Reboisasi (PSDH dan DR) sebesar
Rp. 22.5 juta kepada tersangka SY.
Namun surat PSDH dan DR tidak
juga dikeluarkan oleh tersangka.
Sumber: Warta Bumi Jumat 7 Maret 2003

BENGKULU

Direktur Utama PT Semaku Jaya
Sakti (BUMD milik Pemkab
Bengkulu Selatan) Ir. Idrus Sanusi,
dan Direktur PT. Sirlando Heksa
Utama Paul telah ditetapkan sebagai
tersangka kasus penebangan kayu
ilegal di TN Bukit Barisan Selatan
dengan barang bukti 1300 m kubik
kayu gelondongan.   Kasus ini
mengakibatkan kerusakan Taman
Nasional BBS  yang cukup parah
sepanjang 1 km di dalam kawasan TN
BBS. Selain itu alat berat pendukung
illegal logging telah memporak
porandakan kawasan sehingga

kerusakan ekosistem telah melewati
ambang batas toleransi. Mantan
Sesdakab Bengkulu Selatan
Barullah Abas, MA diperiksa oleh
pihak kepolisian karena diduga
terlibat memberi kemudahan dengan
memberikan perizinan untuk
ekploitasi hutan di kawasan lindung
tersebut. Sementara itu Kadishut
Bengkulu Selatan, Junior Hafiz
berkali-kali tidak hadir ketika dimintai
kesaksiannya mengenai perijinan yang
diberikan kepada PT. Semaku dan
mungkin saja status tersangka bisa
diperoleh kadishut tersebut.
Sumber: Yayasan Ulayat, Bengkulu

Sebelumnya, Polda Bengkulu juga
berhasil menggiring Ketua DPRD
Bengkulu Selatan, Murman

KALIMANTAN
TENGAH

Cerita pengusutan kasus Illegal Logging

Kejaksaan Kalimantan Tengah saat
ini sedang giat-giatnya megusut
kasus pejabat yang terkait dengan
kasus illegal logging.

Tak tanggung-tanggung, pejabat yang
diusut oleh kejaksaan adalah orang-
orang yang menduduki jabatan
penting di Kalimantan Tengah.

Ditetapkannya Kepala Dinas
Kehutanan Kalimantan Tengah Ir.
Toboryanto Angga, MM sebagai
tersangka kasus illegal logging
dikarenakan SKSHH yang diterbitkan
oleh Kadishut tidak berdasarkan
ketentuan yang berlaku dalam
Pedoman Tata Usaha Kayu.

SKSHH yang diterbitkan hanya
didasari oleh keputusan DPRD Barito
Utara No 17/KEP-DPRD/2002,
tertanggal 7 Mei 2002.

Keputusan DPRD atas dasar
rekomendasi Bupati Barito Utara
melalui surat No 522.21/266/EK,
tanggal 6 Mei 2002, PErihal
penanganan Illegal Logging yang
memuat resume Rapat tanggal 30
april  2002 dan kesimpulan rapat

KOTAK HITAM
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Effendi ke kursi pesakitan, karena
diduga melakukan penebangan kayu
di hutan lindung Bukit Sanggul,
Kecamatan Seluma, Bengkulu
Selatan.
Sumber: Suara Pembaruan 17 Mei 2002

SUMATERA SELATAN

Akibat memalsukan dokumen Surat
Keterangan Sah Hasil Hutan
(SKSHH) atas ribuan batang kayu
log, yang ditangkap Kodam II/
Sriwijaya,  Sy dan Sub pejabat di
Dishut Sumsel  dijadikan tersangka.
pemeriksaan kedua pejabat Dishut
Sumsel itu karena ada dugaan
SKSHH No. Seri DB 382922 atas
kayu 2.639 batang sebagai dokumen

kayu yang dipalsukan. Seharusnya
SKSHH kayu tersebut dikeluarkan di
Kabupaten Muba, tapi kenyataannya
oleh dua pejabat tersebut dibuat di
kantor Sako Kenten, daerah
perbatasan Palembang dengan Muba.
Sumber:Suara Pembaruan 1 Juli 2002

KALIMANTAN TIMUR

Ketua DPRD Kutai  Bachtiar
Effendi, terpaksa berurusan dengan
hukum.  Bermula dari  kegiatan
polisi dalam patroli rutin lantas
menghentikan truk KT 8627 CA yang
penuh dengan muatan kayu di
kawasan Bukit Tenggarong. Sopir
truk tidak dapat menunjukkan surat
jalan atas muatannya dan hanya
mengatakan bahwa kayu ulin
berpenampang 14X14 Cm itu adalah
milik Ketua DPRD Kutai.

Bachtiar Effendi sendiri membantah
bahwa dirinya menyuruh sopir
membeli kayu ilegal untuk
membangun rumah makan di
Tenggarong. Pada waktu itu beliau
memberi sejumlah uang kepada sopir
dan menyuruhnya untuk membeli
kayu sebanyak lima kubik di
pangkalan kayu resmi.
Sumber: Suara Pembaruan 7 Juni 2002

KALIMANTAN TENGAH

Harian Banjarmasin Pos (22
Desember 2002) menulis  H.
Toboryanto Angga, MM , Kepala
Dinas Kehutanan Kabupaten
Barito Utara resmi dijadikan
tersangka kasus korupsi atas mark up
lelang kayu illegal logging pada
November 2001. Kadishut Batara di
jadikan tersangka karena dua kali
melakukan pelelangan yaitu tanggal
12 dan 13 November 2001, sesuai
dengan risalah lelang kayu di lakukan
sebanyak 6.500 meter kubik namun
yang di milrkan lebih dari 20.000
meter kubik. Berkaitan dengan
pelelangan tersebut, Bupati Barito
Utara Ir. Badarudin  dan Ketua
DPRD Barito Utara H. Baslenudin
akhirnya dijadikan tersangka setelah
sebelumnya diperiksa sebagai saksi
berkaitan dengan rekomendasi yang
diberikannya dalam kasus pelelangan
tersebut.
Sumber: Kalteng Pos, 24 Maret 2003

Masih dari Kalteng, harian
Banjarmasin Pos  (1 Maret 2003)
melaporkan Wakil Bupati
Kotawaringin Timur Drs. H. M.
Thamrin Noor dan Kepala Bagian
Perekonomian Setda Kotawaringin
Timur , Yusuf Sulaiman juga
dijadikan tersangka. Kasus yang
menjerat keduanya adalah adanya
lelang fiktif kayu hasil   illegal logging
yang di lakukan pada 30 April 2002
dan 10 Juli 2002  di Sampit.

Setelah Bupati dan Ketua DPRD
Barito Utara serta Wakil Bupati
Kotim dijadikan sebagai tersangka
dalam illegal logging, kini giliran
mantan Wakadishut Barsel yang
dijadikan Kejari Buntok sebagai
tersangka. Ir Golkas yang saat ini
menduduki jabatan Kepala Dinas
Kehutanan (Kadishut) Gunung Mas
dinyatakan sebagai tersangka oleh
Kejaksaan Negeri (Kejari) Buntok
dalam kasus kayu lelang, Januari
2002 lalu. Golkas saat lelang sebagai
Wakadishut Barsel dan bertindak
sebagai Ketua Tim Lelang,  Golkas
diduga menyalahgunakan
wewenangnya sehingga menyebabkan
kerugian negara akibat milirnya rakit
kayu lelang sebanyak 15.425 meter
kubik atau 12.150 batang. Kayu
dimilirkan sementara pemenang lelang
Hj Kurniati tak melunasi provisi
sumber daya hutan (PSDH), dana
reboisasi (DR) dan retribusi daerah
(RD) senilai Rp3,327 miliar sampai
sekarang. Gulkas dikenai pasal 3 UU
No 31/1999 jo pasal 15 UU No 20/
2001 tentang Korupsi. Jika terbukti,
Gulkas akan dikenai hukuman
minimal satu tahun penjara dan denda
minimal Rp50 juta.
Sumber: Banjarmasin Pos 7 Maret  2003)

Sementara itu harian sore Suara
Pembaruan 12 Maret 2003 merilis
berita vonis 4 tahun bagi terdakwa
illegal logging di Kalteng. Majelis
Hakim dalam vonisnya menyatakan,
terdakwa Sudarso (mantan Kepala
Seksi Pemasaran Dinas Kehutanan
Barito Utara) terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindakan
korupsi melalui penerbitan dokumen
pengiriman kayu.  Kerugian negara
terjadi saat terdakwa selaku Ketua
Panitia Lelang hanya mampu menjual
satu dari lima paket lelang kayu

teknis Bupati dengan staff dan unsur
Muspida dan intansi terkait dalam
rangka membahas Illegal Logging
yang dipimpin langsung oleh Bupati
Barito Utara.

Keputusan yang dikeluarkan oleh
DPRD tersebut ternyata dibuat  hanya
berdasarkan wewenang Pimpinan
DPRD tabnpa melibatkan komponen
anggota DPRD lainnya tanpa melalui
mekanisme Rapat Paripurna/Intern
seluruh anggota DPRD.

Berkenaan dengan kasus ini, tidak
hanya Kadishut yang dijadikan
tersangka. Ketua DPRD Barito Utara
dan Bupati Barito Utara akhirnya
ditetapkan juga sebagai tersangka
dengan tuduhan yang disangkakan
adalah tindak pidana korupsi. Saat ini
kejaksaan masih memeriksa para
tersangka.

Lambannya pemeriksaan diakibatkan
pemeriksaan tersangka harus
mendapat izin dari gubernur dan
Presiden RI. Namun kabarnya surat
izin tersebut sudah turun sehingga
pemeriksaan bisa dilaksanakan.

Upaya penegakan hukum yang
dilakukan oleh Kejaksaan Kalteng
diharapkan benar-benar dilakukan
untuk mengatasi kejahatan lingkungan
yakni penebangan liar yang sampai
saat ini seolah-olah belum tersentuh
hukum. Semoga upaya ini juga
diteruskan di daerah-daerah lain yang
memeiliki penyakit Illegal Logging
kronis.



16 intip hutan | april 2003

temuan Tim Gabungan Penertiban
Kayu ilegal (TGPKI) Barito Utara.
Malah dua paket kayu lelang yang
menjadi tanggung jawab terdakwa
hilang. Dalam kasus tersebut majelis
hakim memvonis terdakwa dengan
hukuman 4 tahun penjara dan denda
Rp 200 juta, serta membayar kerugian
negara sebesar Rp 538.926.335,89
dan 34.951,68 dolar.

KALIMANTAN SELATAN

Kadistanhut Pemrov Kalsel Ir.
Triono, secara resmi memecat Ir.
Asmullah, pejabat Dishut Barabai,
yang terlibat meloloskan kayu dengan
menerbitkan dokumen SKSHH
“blong” alias siluman, sehingga kayu
tadi lolos ke pulau Jawa. Ir. Asmullah
juga selain dianggap melanggar
diskonstrasi jabatan fungsional juga
melanggar SK Dirjen PHP/No.132/
KPTS tentang penerbitan SKSHH.
Pasalnya Ir.Asmullah mengeluarkan
dokumen secara mendadak dan
sembunyi-sembunyi . Tragisnya
SKSHH tadi mulus dikeluarkan tanpa
melakukan  pemeriksaan fisik
terhadap isi dari 4 truk angkutan kayu
Meranti.
Sumber: Radar Banjarmasin, 25 Februari
2003

SULAWESI TENGGARA

Polda Sultra telah memanggil
Gubernur Kaimoeddin untuk
memberikan kesaksian mengenai
kasus kayu jati di Kabupaten Muna.
Sejauh ini, Polda Sultra  telah
melimpahkan sembilan tersangka
kasus kayu jati di Kabupaten Muna
ke Kejaksaan Muna untuk segera
diteruskan ke pengadilan. Dari
sembilan tersangka itu, tidak ada
nama Gubernur Sultra.

Kapolda tidak merinci siapa
kesembilan tersangka tersebut, namun
mengatakan mereka adalah sejumlah
pejabat di Dinas Kehutanan
Kabupaten Muna dan Perusahaan
Daerah (PD) Perhutanda.
Berdasarkan informasi, tiga dari
sembilan tersangka itu adalah
Mantan Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Muna Paraminsi
Rachman , dan Direktur  Utama
PD Perhutanda Alimuddin dan
Direktur PD Perhutanda Kab
Muna Fajar Sudrajat. Ketiganya
diperiksa berkaitan dengan penerbitan
940 lembar surat laporan hasil
produksi (LHP) atas 15.147 meter
kubik kayu jati ilegal. Padahal, sesuai
UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
dan Perkebunan dinyatakan, yang

berhak menerbitkan LHP adalah
pengusaha. Itu pun sepanjang
memiliki izin hak pengolahan hutan
(HPH) atau izin pemanfaatan kayu
tebangan masyarakat (IPKTM).
Sumber: Media Indonesia 7 Mei 2002

GORONTALO

Setelah diperiksa sekitar 6 jam di
Polres Gorontalo, oknum Kepala
Dinas Kehutanan Kab Gorontalo
AR resmi ditahan karena terkait izin
penebangan kayu jati dan mahoni di
hutan lindung Desa Panggulo, Kec.
Sabila Gorontalo. Selain AR, tiga
tersangka lainnya ikut ditahan,
diantaranya oknum Kadiscab
Kehutanan Suwawa berinisial HM,
serta dua warga NM dan DR karena
terlibat penebangan.  Berkaitan
dengan penahanan tersebut Kadishut
AR mengancam akan
mempraperadilankan polres karena
tidak cukup bukti untuk melakukan
penahanan dan beliau menolak untuk
menadatangani surat perintah
penahanan.
Sumber: Gorontalo Pos, 27 Maret  2003

Kita berharap bahwa kasus-kasus di
atas dapat diselesaikan melalui upaya
penegakan hukum dengan tidak
pandang bulu.
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