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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 

karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan 
laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-

Undangan di Bidang Kehutanan.  

Pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan 
berdampak pada perubahan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, 
pola dan cara-cara dalam membangun akan menentukan besaran 

dampak yang akan terjadi pada keberlanjutan sumber daya alam dan 
Iingkungan hidup. Dalam pembangunan nasional, sektor kehutanan 

memiliki peran penting, antara lain sebagai penyedia bahan baku bagi 
industri dan pendukung sistem kehidupan. Oleh karena itu, 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan harus dilakukan 

secara efisien, bijaksana, dan berkelanjutan agar pembangunan dan 
kehidupan manusia dapat terus berlanjut. 

Pentahapan pembangunan pada RPJMN 2015-2019 
memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan 
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis 

sumber daya alam (SDA) yang tersedia, sumber daya manusia (SDM) 
yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. Oleh karena itu, 
pembangunan sektor kehutanan antara lain diarahkan pada: (1) 

ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan 
kehutanan; dan (2) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber 

daya hutan.  

Kami berharap bahwa laporan akhir ini dapat dijadikan sumber 
rujukan bagi pihak yang berkepentingan dan berguna bagi 

pengembangan dan pembangunan hukum nasional ke depan, 
khususnya bagi pengembangan hukum di bidang Kehutanan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang 

nyata bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial 

budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan 

harus dikelola, dimanfaatkan, dilindungi dan dilestarikan secara 

berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang 

maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu 

sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar 

bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan 

mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, 

sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, 

dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional1. Hutan mempunyai 

peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga 

keterkaitannya dengan dunia intenasional menjadi sangat penting, dengan 

tetap mengutamakan kepentingan nasional.  

Hutan tropis Indonesia menurut data Rencana Kehutanan Tingkat 

Nasional (RKTN) tahun 2011-2031 adalah seluas 130,68 Juta ha2. Hal ini 

merupakan hutan hujan tropis terluas ke-3 setelah Brazil dan Kongo. Hutan 

tropis tersebut pada kenyataan mengalami kerusakan yang cukup parah. 

Sekitar 130.000 km2 (seluas Negara Inggris) setiap tahunnya hutan Indonesia  

mengalami kerusakan3. Hasil studi World Bank Development4 pada tahun 

2010 menunjukkan bahwa laju deforestasi Indonesia antara tahun 1990-2005, 

menempati posisi ke 2 setelah Brazil, dengan total kontribusi rata-rata 25,9% 

per tahun. Kerusakan hutan demikian tentu tidak dapat dibiarkan karena 

                                                 
1
 Penjelasan Umum UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

2
Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan-Multistakeholders Forestry Programme, Lampiran Peraturan 

Menteri Kehutanan No. P. 49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 

2011-2030, Jakarta, 2012,  hlm. 8 
3
Agus Purnomo, Menjaga Hutan Kita: Pro-Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut, 

Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, 2012, hlm.3 
4
Alue Dohong, dkkk., Strategi Daerah (Strada) REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi Daerah 

(Komda) REDD+ Pemda Provinsi Kalimantan Selatan, Palangkaraya, 2012,  hlm. I-1 
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dampaknya tidak saja mengancam kehidupan rakyat Indonesia, akan tetapi 

juga masyarakat dunia dan merusak kondisi dan mempercepat laju 

pemanasan global.   

Kerusakan dan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh berbagai 

hal. Salah satu diantaranya adalah karena peraturan perundang-undangan 

yang mengatur masalah kehutanan dengan segala aspek yang terkait 

dengannya (pertanahan, pertambangan, perkebunan, tata ruang, lingkungan, 

kewenangan Pemerintah dan Pemda dsb) tidak tertata dalam satu sistem 

hukum yang komprehensif, harmonis dan sinkron baik secara vertikal maupun 

horizontal. Padahal seharusnya, keseluruhan kaidah-kaidah hukum  kehutanan 

yang terjelma dalam berbagai bentuk peraturan perundangan-undangan 

kehutanan tersusun dalam sebuah sistem hukum. Jika tidak, hal itu akan 

mudah menimbulkan pertentangan antar kaidah hukum itu sendiri. Para 

sosiolog hukum (Kees Schuit, L.M Friedman, Soerjono Soekanto) memandang 

hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai sistem hukum/tatanan hukum 

yang terdiri atas 3 unsur/komponen, yaitu (1) unsur idiel yang meliputi 

keseluruhan aturan, (2), dan unsur asas-asas hukum (3) unsur kaidah-kaidah.5 

Unsur idiel harus mencerminkan Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia 

dalam semua peraturan perundang-undangan kehutanan. Artinya peraturan 

perundang-undangan di bidang kehutanan harus merujuk pada Pancasila 

sebagai grundnorm dalam tata hukum Indonesia. Unsur asas hukum dalam 

peraturan perundang-undangan kehutanan harus merupakan turunan dari 

asas hukum yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu 

penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya, semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Unsur 

kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

kehutanan harus dapat mengkonkritisasikan asas hukum penguasaan negara 

atas sumber daya alam tersebut dalam wujud peraturan perundang-undangan 

yang demokratis, adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip 

                                                 
5
 B. Arief Sidharta, Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum dan Penemuan Hukum, dalam Susi 

Dwi Harijanti (ed.), Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam rangka Purnabakti 

Prof. Dr. Bagir Manan, SH,MCL., Rosda-PSKN FH Unpad, Bandung, 2011, hlm. 8 
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pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam Ketetapan MPR NO. 

IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya 

Alam. 

Peraturan perundang-undangan kehutanan yang tidak harmonis, tidak 

sinkron dan tidak komprehensif pada akhirnya menimbulkan berbagai 

sengketa dan/atau konflik di lapangan yang membawa merugikan tidak saja 

pemerintah dan pengusaha, akan tetapi juga masyarakat, terutama 

masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Misalnya dalam hal 

pengukuhan kawasan hutan. Dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-

2019, pemerintah menargetkan pengukuhan kawasan hutan selesai dilakukan. 

Faktanya tidak mudah mengukuhkan kawasan hutan karena diperlukan 

penyelarasan peraturan perundang-undangan pada beberapa sektor yang 

berkaitan dengan kawasan hutan. Misalnya peraturan pertanahan, peraturan 

pertambangan (baik migas maupun minerba), peraturan perkebunan, 

peraturan pesisir, peraturan tata ruang, peraturan lingkungan dan sebagainya. 

Peraturan-peraturan tersebut mengandung ego-sektoral yang cukup kuat dan 

menimbulkan tumpang tindihnya pengaturan. 

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 

33 ayat (3) UUD 1945 memberi wewenang kepada pemerintah untuk 

mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, 

kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau 

mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan 

hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta 

mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selain itu, pemerintah 

mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain 

untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-

hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai 

strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui Dewan 

Perwakilan Rakyat.   

Faktanya, penguasaan hutan oleh negara yang diamanatkan Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945 tidak memberikan kewenangan yang jelas. Mahkamah 
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Konstitusi dalam berbagai putusannya yang menguji peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penguasaan negara memberi pembatasan dan 

sekaligus perluasan ruang lingkup atas makna penguasaan negara, yang 

mencakup 5 fungsi kewenangan yaitu: 

1. Kewenangan membuat kebijakan (beleid); 

2. Kewenangan membuat pengaturan (regelendaad); 

3. Kewenangan melakukan pengurusan (berstuursdaad); 

4. Kewenangan melakukan pengelolaan (beheersdaad); dan 

5. Kewenangan melakukan pengawasan (toezichtsdaad). 

Dalam kenyataannya, tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap pemaknaan 

penguasaan negara atas hutan dan sumber daya alam lainnya masih 

tergantung pada politik hukum yang diberlakukan pemerintah atas hutan dan 

sumber daya alam lainnya. Politik hukum itu sendiri hingga saat ini belum 

berorientasi pada prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber 

daya alam sebagaimana yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. 

IX/MPR/2001.  

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai tujuan dari 

penguasaan negara atas sumber daya alam khususnya hutan, maka 

kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undang kepada  

pemerintah dalam hal penguasaan hutan oleh negara, perlu dikaji ulang untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih besar dan lebih nyata. Untuk 

kepentingan itu pula, perlu dikaji jalinan hubungan antara instansi pemerintah 

dengan masyarakat Indonesia agar pemanfaatan sumber daya hutan dapat 

meningkat, terutama untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Badan Pembinaan 

Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu 

untuk melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum tentang Kehutanan, 

yang  dituangkan dalam bentuk penelitian. Analisis dan evaluasi merupakan 

kajian awal untuk  memberi rekomendasi kepada pemerintah dalam menata-

ulang kewenangan pemerintah dalam penguasaan hutan di satu sisi, dan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diperoleh dari pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih adil, demokratis dan 
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berkelanjutan di sisi lain. Hal tersebut selaras dengan Nawa Cita yang 

merupakan 9 agenda prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menuju 

jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian; 

khususnya agenda keempat yaitu “menolak negara lemah dengan 

melaksanakan reformasi sistem dan penegakan penegakan hukum yang bebas 

korupsi, bermartabat dan terpercaya. 

Analisis dan evaluasi hukum di bidang kehutanan ini diarahkan pada 4 

(empat) aspek dalam sistem hukum, sesuai dengan pendekatan dalam 

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN),  yaitu: 

1. Bidang materi diarahkan menghasilkan 4 (empat) pilihan keputusan 

tindakan, yaitu: (1) hukum dipertahankan; (2) hukum direvisi; (3) hukum 

dicabut; dan (4) pembentukan hukum. Dari rekomendasi tersebut 

kemudian dibuat suatu rencana aksi dalam bentuk rencana tindak; 

2. Aspek  kelembagaan dan aparatur akan memberikan rekomendasi dalam 

menata dan meningkatkan kelembagaan dan aparatur;  

3. Aspek pelayanan hukum akan melihat bagaimana peran pelayanan yang 

sudah dilakukan dan mendorong perubahan pelayanan; dan  

4. Budaya hukum masyarakat melihat respon masyarakat terhadap aturan 

dan mendorong hukum yang lebih dapat direspon dengan baik oleh 

masyarakat. 

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan nasional khususnya dalam bidang hukum, sehingga 

memberikan arah pembangunan sistem hukum yang selaras dan harmonis 

dengan konstitusi dan politik hukum nasional, khususnya di bidang kehutanan 

dan sumber daya alam. Secara khusus kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini 

selain sebagai bahan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum 

Nasional (PPHN), serta dapat digunakan untuk Penyusunan Naskah Akademik 

RUU, dan Penyusunan Program Legislasi Nasional. 
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B. Identifikasi Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: : 

1. Bagaimana kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada 

pemerintah dalam konteks penguasaan hutan oleh negara? 

2. Sejauhmana hubungan antar instansi pemerintah dengan masyarakat 

dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan?  

 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan analisis dan evaluasi hukum 

tentang Kehutanan adalah untuk mengidentifikasi permasalahan terkait 

dengan kehutanan baik dari aspek materi hukum, kelembagaan dan aparatur, 

pelayanan hukum maupun budaya hukum masyarakat. Hasil dari analisis dan 

evaluasi hukum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat 

atas permasalahan tersebut, sehingga memberikan arah pembangunan sistem 

hukum yang selaras dan harmonis dengan konstitusi dan politik hukum 

nasional. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai agen perubahan (sosial)6 atau 

sarana pembaruan masyarakat7. Tentunya perubahan dan pembaruan itu ke 

arah yang lebih baik, yang sejalan dengan cita hukum (rechtsidee) bangsa 

Indonesia. Cita hukum bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah Pancasila, 

yang ditempatkan dalam pembukaan UUD 1945, sekaligus bersama-sama 

dengan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakat. Oleh karena 

itu, Indonesia seringkali disebut sebagai negara hukum kesejahteraan, atau 

negara hukum modern (moderne rechtsstaat). Pada negara hukum demikian, 

tujuan pokok negara bukan untuk mempertahankan hukum (positif), akan 

                                                 
6
 Lili Rasjidi, Pembangunan Sistem Hukum dalam rangka Pembinaan Hukum Nasional, dalam Sri 

Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (ed.), Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 

tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 129 
7
 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina 

Cipta, Jakarta, 1976, hlm. 6 
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tetapi mewujudkan keadilan sosial. Terwujudnya keadilan sosial tentu harus 

dilandasi oleh hukum yang adil dan berkepastian sehingga masyarakat yang 

diaturnya menjadi tertib dan damai. Dalam konteks pengelolaan hutan dan 

sumber daya alam, maka pengaturannya harus difahami sebagai pokok-pokok 

kesejahteraan rakyat yang harus dikelola, dilindungi dan dilestarikan untuk 

mencapai tujuan negara kesejahteraan. 

Hukum berperan besar untuk mewujudkan hal tersebut di atas. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja8 peran hukum dalam pembangunan sangat 

diperlukan untuk menjamin agar perubahan yang dimaksud oleh 

pembangunan terjadi dengan cara yang teratur. Pendapat Mochtar sejalan 

dengan pendapat Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum merupakan 

sarana pembaruan masyarakat ( law as a tool of social engineering).9  Hukum 

dalam konteks social engineering berfungsi untuk menata kepentingan-

kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut 

harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional, 

antara kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi.10 

Dalam konteks menata sistem hukum nasional, sub sistem hukum 

kehutanan dan sumber daya alam, maka hukum (dalam hal ini terutama 

peraturan perundang-undangan) harus menjadi pembuka jalan untuk 

pembangunan, hukum berada di depan menata jalannya pembangunan dan 

sejalan dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam 

sebagaiama ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, maka  

bangun hukum pengelolaan sumber daya hutan harus lebih bersifat responsif 

(responsive law) dari pada selama ini yang bercorak represif (represive law).11 

Sistem hukum kehutanan dan sumber daya alam diharapkan menjadi 

harmonis, sinkron dan bersinergi satu sama lain. Dalam kondisi demikian, 

peraturan perundang-undangan yang substansi pengaturannya tumpang 

                                                 
8
 Mochtar Kusumaatmadja, Peranan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Cetakan Kedua, 

Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 3. 
9
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, 

Bandung, 1985, hlm. 8. 
10

 Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta 

Publishing, Yogyakarta 2010, hlm. 155. 
11

 I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, Prestasi 

Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 235 
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tindih ataupun bertentangan sebagai akibat pengaturan masalah kehutanan 

dan sumber daya alam yang sektoral12, haruslah dihindari. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian tentang “Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-

undangan di bidang Kehutanan” merupakan penelitian yang berperspektif 

hukum, yaitu penelitian yang pertanyaan-pertanyaan utamanya harus 

dirumuskan dalam bentuk normatif, bagaimana seharusnya menurut hukum 

(what the law ought to be)13, meskipun ruang lingkup kajiannya mencakup 

bidang-bidang di luar hukum. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan 

pendekatan juridis normatif. yaitu penelitian yang menekankan pada data 

sekunder sebagai bahan penelitian utamanya. Penggunaan data primer tetap 

dibutuhkan sepanjang untuk memperkuat dan melengkapi data sekunder. 

Data sekunder berupa  bahan hukum yang bersifat kualitatif; merupakan dasar 

untuk membuat keputusan hukum (legal decision making) terhadap kasus-

kasus hukum yang konkrit. Pada masyarakat modern yang dinamis dan 

struktur masyarakat yang semakin kompleks, keputusan hukum (legal 

decision) tidaklah semata-mata disandarkan pada pertimbangan normatif 

hukum saja, namun juga mempertimbangkan faktor-faktor non hukum 

lainnya.14 Hal tersebut penting digunakan dalam penelitian ini karena masalah 

hukum kehutanan tidak dapat diselesaikan semata-mata hanya mendasarkan 

pada ilmu hukum saja. Bahan hukum yang dipergunakan  baik berupa bahan 

hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder 

(bahan pustaka, rancangan peraturan) maupun bahan hukum tersier (kamus 

hukum, indeksasi peraturan perundang-undangan) yang muatannya terkait 

dengan materi penelitian. 

Dalam aktivitasnya sebagai sebuah penelitian juridis normatif, 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang memungkinkan peneliti 

                                                 
12

 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, STPN Press, Yogyakarta, 2014, hlm.169 
13

 Smits., Jan M., The Mind and Method of The Legal Academic,  Edward Elgar Publishing Inc, 

Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, 2012, page 41. 
14

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 

299 
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memanfaatkan hasil-hasil penelitian juridis empiris dan penelitian non juridis 

lainnya, untuk kepentingan analisis dan validitas penelitian itu sendiri. Dalam 

hal ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case 

approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Sementara itu, ruang 

lingkup penelitian juridis normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-

asas/unsur-unsur hukum (baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah hukum 

maupun unsur nyata yang menghasilkan tata hukum15 kehutanan), penelitian 

terhadap inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap sistematika 

hukum.  

Dari sudut spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menemukan data dan informasi 

seluas-luasnya tentang variabel-variabel yang terdapat dalam materi 

penelitian. Dalam hal ini variabel-variabel yang terdapat dalam hukum 

kehutanan, hukum sumber daya alam dan hukum lingkungan; namun tidak 

bermaksud untuk menguji variabel-variabel dimaksud, hanya sebatas 

menganalisis saja. Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga bersifat 

evaluatif yang mencari dan mengkaji unsur positif dan negatif, kelebihan dan 

kekurangan16 dari kebijakan di bidang kehutanan. 

Untuk memperkuat dan melengkapi data sekunder berupa bahan 

hukum di atas, maka dilengkapi oleh data primer yang diperoleh dari 

narasumber-narasumber yang telah ditetapkan secara purposif (judgemental) 

sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer dari narasumber diperoleh 

dengan menggunakan teknik wawancara dengan pejabat-pejabat di instansi 

pemerintahan yang kewenangannya terkait dengan materi penelitian, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengusaha (perusahaan) yang ruang 

lingkup kajian dan usahanya terkait dengan materi penelitian.  

                                                 
15

 Salim H.S.,Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.14 
16

 Sumner, Ian Curry., at.all., Research Skills: Instruction for Lawyers, School of Law, 

Utrecht University, Nijmegen, 2010, page 18 
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Terhadap data penelitian, baik data sekunder maupun data primer, 

dilakukan analisis yang bersifat juridis kualitatif dengan menggunakan teknik 

penalaran hukum (legal reasoning), sebagai bentuk pertanggung jawaban 

ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan 

hukum (juridicial decision making)17. Dalam hal ini terutama keputusan hukum  

yang berbentuk peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Teknik 

penalaran hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum, 

terutama penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah, penafsiran sistematis dan 

penafsiran sosiologis. 

 

F. Tahapan Kegiatan 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi dan 

mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, 

mengidentifikasi permasalahannya dalam sistem hukum, baik sistem hukum 

kehutanan itu sendiri, sistem hukum sumber daya alam, sistem hukum 

lingkungan, sistem hukum penataan ruang, maupun sistem hukum nasional 

secara keseluruhan. Selanjutnya melakukan analisis hukum dengan 

menggunakan metode sebagaimana telah diuraikan di atas, serta 

menghasilkan rekomendasi yang tepat atas permasalahan tersebut. Tahapan-

tahapan kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan nasional khususnya dalam bidang hukum, sehingga 

memberikan arah pembangunan sistem hukum yang selaras dan harmonis 

                                                 
17

 Johnny Ibrahim, Op.cit., hlm. 239 

Politik 
Hukum/Policy 

Kebijakan 
 

Inventarisasi 
Perundang-
undangan 

Analisis  
Dan Evaluasi 

Hukum 

Rekomendasi 
dan Rencana 

Tindak 

 
Identifiasi 

Masalah 
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dengan konstitusi dan politik hukum nasional. Secara khusus kegiatan Analisis 

dan evaluasi hukum ini selain sebagai bahan dalam penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Hukum Nasional, juga dapat digunakan untuk Penyusunan 

Naskah Akademik RUU, dan Penyusunan Program Legislasi Nasional 

 

G. Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Kehutanan akan 

bekerja selama 9 (Sembilan) bulan dengan jadwal sebagai berikut: 

 

NO KEGIATAN                                            BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Penyusunan SK Tim 
dan Penawaran 
Keanggotaan 

   
 

 
 

        

2. Penyusunan dan 
Penyempurnaan 
Proposal 

   
 

         

3. Rapat-rapat Tim 
 

            

4. Diskusi Kelompok 
Terarah (FGD) 

       
 

     

5. Rapat-rapat Tim             

6. Penyampaian 
Laporan Akhir 

            

 

H. Organisasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan atas dasar Surat Keputusan (SK) Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia No. 

PHN.Hn.01.06-47 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim-tim Analisis dan 

Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2015. Penelitian ini dilakukan dengan 

organisasi sebagai berikut: 

Ketua  : Prof. Dr. Ida Nurlinda, SH., MH. (Unpad) 

Sekertaris : Erna Priliasari, SH., MH. (BPHN) 

Anggota : 

1. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurochmat, M.Sc., F. Trop. (IPB)  
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2. Dr. Drs. Budi Rianto, SH., M.Sc. (Kementerian LHK) 

3. Dr. Ir. Mustoha Iskandar (Perhutani) 

4. Yuyun Indradi (Greenpeace) 

5. Haryani, SH. (BPHN) 

6. Teguh Ariyadi, S.Kom., M.Si. (BPHN) 

7. Sandhy Suwardi, SH., MH. (BPHN) 

8. Ahmad Haris Junaidi, SH. (BPHN) 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 
 

A. Tinjauan Umum 

 Indonesia adalah Negara Hukum
18

, Menurut Mochtar Kusumaatmadja, fungsi 

hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, sedangkan tujuan hukum 

tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup 

masyarakat yang bermuara kepada keadilan.
19

 Keadilan berdasarkan Pancasila adalah 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tetap bersumber pada ketuhanan 

Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia serta 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan. Fungsi hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat termasuk 

pula dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 Dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa: 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional. 

 

Landasan konstitusional dalam ayat (3) tersebut dapat dimaknai bahwa bumi dan air 

dan kekayaan alam harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat serta penguasaan 

Negara melalui hukum (peraturan perundang-undangan) dimaknai bahwa negara 

berkewajiban untuk untuk menjaga ketertiban dalam pemanfaatannya.  Sebagai satu 

dasar dan ide, ayat (4) menyatakan bahwa dalam pemanfaatan bumi dan air dan 

kekayaan alam harus tetap memerhatikan prinsip berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan.  Hal tersebut harus dimaknai bahwa Negara mempunyai tanggung jawab 

atas keberlanjutan sumberdaya bagi kepentingan kini dan generasi yang akan datang. 

Menurut Achmad Sodiki, pengertian dikuasai oleh Negara haruslah diartikan 

mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan 

                                                 
18

 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. 
19

 Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum, PT Alumni Bandung, 

2000, hlm.4. 
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diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan 

”bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di 

dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber 

kekayaan dimaksud.
20

 Lebih lanjut Achmad Sodiki menyatakan bahwa Negara 

bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kekayaan yang berfungsi dalam 

rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas 

sumber-sumber kekayaan dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21

 

Achmad Sodiki menyatakan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik, akan 

berdampak pada kerusakan lingkungan yang memerlukan waktu untuk dapat 

dipulihkan serta merugikan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hal 

ini melatarbelakangi pandangan akan perlunya konstitusi hijau (Green Constitution), 

serta sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, 

keadilan antar generasi menuntut the just saving principles yakni asas yang menjadi 

landasan bagaimana setiap kebijakan dan implementasi atas sumber daya alam dan 

lingkungan selalu berorientasi pada keadilan bagi generasi yang akan datang (the 

future generation).
22

 

 Tanggung jawab Negara dalam konsitusi juga dinyatakan dalam pembukaan 

(preambule) UUD 1945, secara tegas dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab 

serta berkewajiban dalam “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia…. “ pernyataan tersebut menegaskan bahwa Negara 

mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia yang dapat 

diwujudkan melalui hukum (peraturan perundang-undangan) untuk menjamin 

kepastian dan ketertiban dalam masyarakat. 

 Hukum merupakan suatu sistem. Menurut Sunaryati Hartono, sistem 

merupakan sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu 

pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.  Lebih 

lanjut Sunaryati Hartono menyatakan bahwa sistem Hukum Nasional berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 serta setiap bidang hukum yang merupakan bagian dari 

sistem hukum nasional wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.
23

 Sejalan 

                                                 
20

 Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Kon-press, Jakarta, 2013, hlm.138-139. 
21

Ibid. 
22

 Bandingkan, Idem, hlm. 143.. 
23

 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, PT Alumni Bandung, 1991, 

hlm. 56-64 
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dengan hal tersebut, sistem hukum nasional secara filosofis mengatur keselarasan, 

keserasian dan keseimbangan hubungan antara:
24

 Pertama, manusia dengan Tuhannya; 

kedua, manusia dengan alam lingkungannya;. ketiga, manusia dengan masyarakatnya, 

dan keempat, manusia dengan manusia lainnya. 

 Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Sistem pembantukan hukum 

memiliki komponen-komponen sistemnya sendirim seperti lembaga pembantuk 

hukum, aparatur pembentuk hukum, sarana pembentuk hukum, prosedur-prosedur 

pembentukan hukum yang hakikatnya merupakan kesatuan integral yang berfungsi dan 

bertujuan menghasilkan bentuk hukum (peraturan perundang-undangan), Hal yang 

terpenting bagi suatu proses sistem hukum adalah keseimbangan potensi dan fungsi 

masing-masing komponennya, dimana kerusakan salah satu komponen dapat merusak 

keseimbangan global dan karenanya itu akan berpengaruh terhadap perwujudan tujuan 

sistem. Komponen-komponen dalam sistem hukum meliputi: masyarakat hukum, 

Budaya Hukum, Filsafat Hukum, Ilmu Hukum, Konsep Hukum, Pembentuka Hukum, 

Bentuk Hukum, Penerapan Hukum, Evaluasi Hukum.
25

 

 Dalam pelaksanaannya, hukum (peraturan perundang-undangan) yang 

prinsipnya dibuat oleh manusia cenderung memiliki banyak permasalahan. 

Kesenjangan antara das sain dan das solen, menimbulkan permasalahan termasuk 

dalam ius constitutum dan ius constituendum yang dirumuskan. Kesenjangan tersebut 

menimbulkan permasalahan yang akan menyebabkan ketidaktertiban, ketidakpastian, 

ketidakbahagiaan serta ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam kondisi tersebut, 

penegakan hukum menjadi penting dalam upaya menyelesaikan atau mengembalikan 

ketidakserasian yang terjadi akibat timbulnya permasalahan hukum tersebut. 

 Soerjono Soekanto menyatakan bahwa permasalahan pokok dari penegakan 

hukum terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya.  Faktor-faktor tersebut 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi 

faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain: Pertama, faktor hukumnya 

sendiri, dalam arti peraturan perundang-undangan, Kedua, faktor penegak hukum, 

yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Ketiga, faktor sarana dan 

                                                 
24

Amiruddin A. Dajaan Imami, Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir: 

Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan, Logoz Publishing, 2014, hlm.25. 
25

 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, 

2003, hlm.151-157. 
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prasarana yang mendukung penegakan hukum, Keempat, Faktor masyarakat, yaitu 

lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan Kelima, faktor 

kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa mausia di 

dalam pergaulan hidup.
26

 

Gambar 1. 

Faktor-Faktor Penegakan Hukum 

 
Sumber:  

Dirumuskan oleh Peneliti dari Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Penegakan Hukum, 1983 

 

Dalam penegakan hukum, idealnya, peraturan perundang-undangan, penegak hukum, 

sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan baik dan memadai, namun dalam 

pelaksanaannya, faktor-faktor negatif khususnya peraturan perundang-undangan yang 

kurang baik dapat ditanggulangi apabila penegak hukum, sarana dan prasarana, 

masyarakat dan kebudayaan memiliki kualitas yang baik dan memadai. 

  

B. Kebijakan yang tertuang dalam perundang-undangan Sumber Daya Alam 

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian menjadi salah 

satu indikator dalam rangka mewujudkannya. Berkenaan dengan hal tersebut, 

pemanfaatan kekayaan alam menjadi bagian yang penting dalam upaya mencapai 

kesejahteraan. Pentingnya kekayaan Indonesia telah disadari pemerintah sejak tahun 

1969. Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama (Repelita I) menyatakan 

dengan tegas bahwa kekayaan alam, keadaan iklim dan geografi yang menguntungkan, 

                                                 
26

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum, CV. 

Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.5. 
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bersama dengan tenaga kerja yang cukup memberikan kepada Indonesia potensi 

pembangunan yang besar. 

Pada tahun 1979, politik pembangunan Indonesia berlandaskan pada Trilogi 

Pembangunan yang meliputi Pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya 

yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; kedua,  

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan ketiga, stabilitas snasional yang sehat 

dan dinamis. Ketiga unsur dari Trilogi Pembangunan tersebut saling kait mengkait dan 

karena itu ketiga-tiganya harus dikembangkan secara serasi dan saling memperkuat. 

Menurut Ida Nurlinda, pada masa orde baru hal tersebut mengakibatkan 

berubahnya politik hukum agraria yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi yang ditopang dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Politik 

hukum agraria dan sumber daya alam pada masa Orde Baru ini berbasis sentralistik 

dan sektoralistik, yang secara normatif telah menimbulkan peraturan perundang-

undangan yang tumpang tindih dan atau bertentangan baik secara horizontal maupun 

vertikal. Disisi lain, implementasi peraturan perundang-undangan yang saling 

bertentangan dan/atau tumpang tindih menyebabkan timbulnya sengketa dan/atau 

konflik penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam.
27

 

Politik hukum yang sentralistik di bidang kehutanan misalnya, telah ditopang oleh 

dua Undang-Undang yang sangat kuat saat itu, yaitu UU Nomor 5 tahun 1967 tentang 

Pokok-pokok Kehutanan dan UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. 

Kedua undang-undang ini saling berinteraksi dan berintegrasi melaksanakan politico 

legal concept.  Kedua undang-undang ini memayungi secara teknis politis hukum 

mengenai penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan
28

. 

Dengan dilatarbelakangi permasalahan diantaranya pengelolaan sumber daya 

agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan 

penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya 

                                                 
27

 Ida Nurlinda, Membangun Pluralisme Hukum dalam Kerangka Unifikasi Hukum 

Agraria: Monograf Hukum Agraria, , Logoz Publishing dengan Pusat Studi Hukum 

Lingkungan dan Penataan Ruang, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014, 

hlm.25. 
28

 Subadi, Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan, Prestasi Pustaka 

Publisher, Jakarta, 2010, hlm. 128 
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agraria/sumber dayaalam saling tumpang tindih dan bertentangan, ditetapkanlah 

Ketetapan MPR-RI Nomor: IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam, dimana ditegaskan bahwa Pengelolaan sumber 

daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasadilakukan secara optimal, 

adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembaruan agraria dan pengelolaan 

sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip: 

a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

c. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman 

dalam unifikasi hukum; 

d. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia; 

e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi 

partisipasi rakyat; 

f. mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan 

pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/ 

sumber daya alam; 

g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik 

untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap 

memerhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan; 

h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan 

kondisi sosial budaya setempat; 

i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar 

daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya 

alam; 

j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan 

keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam; 

k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, 

daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan 

individu 

l. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat 

nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, 
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berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya 

alam. 

Kedua belas prinsip dari pembaruan agraria dan sumber daya alam tersebut, 

pada hakekatnya mengandung tiga prinsip utama, yaitu prinsip keadilan, prinsip 

demokratis dan prinsip berkelanjutan.  Ketiga prinsip ini seharusnya menjadi ratio 

legis dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan akan ada yang 

substansinya mengatur mengenai agraria dan sumber daya alam
29

. Sebagai ratio legis, 

maka prinsip-prinsip keadilan, demokratis dan berkelanjutan menjadi esensi utama dari 

peraturan perundang-undangan agraria dan sumber daya alam, termasuk di dalamnya 

sumber daya hutan. 

Selain prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, 

salah satu amanat yang juga penting dalam Ketetapan MPR Nomor: IX/MPR/2001 

adalah: “Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden 

Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria 

dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti 

semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan 

Ketetapan ini”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat merupakan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang 

kedudukannya diatas undang-undang, serta penyusunan Prolegnas harus memerhatikan 

perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
30

  Hal ini menunjukan bahwa 

amanat yang tercantum dalam Ketetapan MPR-RI Nomor: IX/MPR/2001 tentang 

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam harus menjadi dasar 

pembentukan dan perubahan undang-undang serta wajib dilaksanakan oleh DPR dan 

Presiden (pemerintah). 

 Pada prinsipnya, menurut Munadjat Danusaputro, metode pendekatan dalam 

hukum lingkungan adalah utuh menyeluruh/holistik. Segi pengkajiannya interdisipliner 

dan multidisipliner serta dari segi pengelolaannya lintas sektoral dan terpadu. 

Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa hukum lingkungan haruslah berguru pada 

                                                 
29

 Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2009, hlm 217 
30

 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 
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ekologi. Pembahasan mengenai lingkungan membawa kita pada suatu persoalan pokok 

dan penting mengenai cara bagaimana sistem hukum mampu menjawab secara efektif 

persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan yang timbul dari 

pemanfaatan lingkungan termasuk sumberdaya alam di dalamnya.
31

 Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam hukum lingkungan dan hukum sumberdaya alam, 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada ilmu lainnya selain 

ilmu hukum seperti ilmu lingkungan, ilmu kehutanan, ilmu pertambangan, geodesi, 

planologi, dsb. 

Secara konsep, sumberdaya alam ialah suatu sumberdaya yang terbentuk karena 

kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biotis, udara, dan ruang, mineral, 

tentang alam (landscape), panas bumi dan gas bumi, angin, dsb. Lebih lanjut untuk 

kepentingan ekonomi sumber alam digolongkan berdasarkan potensinya antara lain 

Pertama, sumber alam penghasil energi: air, matahari, arus laut, gas bumi, minyak 

bumi, batu bara, angin, biotis/tumbuhan; kedua, sumber alam penghasil bahan baku 

yang terdiri dari mineral, gas bumi, biotis, perairan, tanah, dsb.; ketiga, sumber alam 

lingkungan hidup, terdiri dari udara dan ruang, perairan, landscape, dsb.
32

  

Sumberdaya alam merupakan unsur dari lingkungan hidup yang mendukung 

kehidupan. Jumlah sumberdaya alam yang terbatas merupakan kendala bagi 

pembangunan nasional.
33

 

Sumber kekayaan Indonesia merupakan modal bagi pembangunan nasional. 

Perencanaan pembangunan di Indonesia, dimulai pasca kemerdekaan melalui Repelita 

(I–VI), Program Pembangunan Nasional (2000-2004) serta Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

 

                                                 
31

Bandingkan M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan “Dalam Sistem Penegakan 

Hukum Lingkungan Indonesia”, Edisi Ketiga, PT Alumni Bandung 2001 hlm.1 
32

 Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozy Munir (Ed), Lingkungan: Sumberdaya Alam dan 

Kependudukan dalam pembangunan, UI Press, 1987, hlm.18.  
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Gambar 2 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

Sumber: Dirumuskan oleh Peneliti 

Berdasarkan RPJPN 2005-2025, sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki 

peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang 

sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, 

penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih 

merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pemanfaatan sumber daya alam  

mampu menyumbang 24,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48% terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum 

berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga 

daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. 

Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena 

kemampuan IPTEK yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju 

pertumbuhan penduduk.  

 Pada periode RPJMN I Tahun 2004-2009, arah kebijakan berkenaan dengan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi perbaikan manajemen dan sistem 

pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam 

termasuk jasa lingkungannya, pengembangan peraturan perundangan lingkungan, 

penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan 

pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memerhatikan kesetaraan gender.  

Melalui arah kebijakan ini diharapkan sumber daya alam dapat tetap mendukung 

perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa 
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mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar kelak tetap dapat 

dinikmati oleh generasi mendatang. 

 Pada periode RPJMN II Tahun 2009-2014, kebijakan pembangunan SDA dan 

LH dalam RPJM 2010-2014 diarahkan untuk: (1) mendukung pembangunan 

perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

mewujudkan daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta 

(2) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup 

untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.  Dalam rangka mendukung 

pembangunan perekonomian nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

peningkatan daya saing ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

pembangunan SDA dan LH terutama akan dilakukan melalui strategi: (1) penguatan 

pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan serta sumber daya 

kehutanan sesuai potensi daerah secara terpadu yang didukung dengan pengembangan 

IPTEK; (2) peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas 

bumi, tenaga air, tenaga angin, dantenaga surya untuk kelistrikan; (3) pengembangan 

sumber daya air; (4) pengembangan industri kelautan dan perikanan; serta (5) 

pengembangan sumber daya mineral. 

 Pada periode RPJMN III dalam kerangka 20 tahun RPJP berdasarkan Undang-

Undang No. 17 Tahun 2007, pada prinsipnya, RPJMN disusun dengan bersumber pada 

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun Visi Misi Presiden Joko Widodo dan 

Wakil Presiden Jusuf Kalla, dikenal dengan “Nawa Cita”, menekankan pada sembilan 

agenda prioritas antara lain: 

Pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas 

aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri 

Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai 

negara maritim.  Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan 

memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-

institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi 

sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.  Ketiga, membangun Indonesia 

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara 

kesatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan 
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penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.  Kelima, 

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas 

pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia 

Sejahtera" dengan mendorong land reform, program rumah kampung deret atau 

rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.  

Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia 

lainnya.  Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.  Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa 

melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan 

mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara 

proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-

nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam 

kurikulum pendidikan Indonesia.  Kesembilan, memperteguh kebhinnekaan dan 

memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan 

kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. 

 Nawa Cita tersebut telah dirumuskan dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden 

No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  Tahun 

2015-2019.  Dengan arah kebijakan unruk mewujudkan Indonesia asri dan lestari 

dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara 

pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam 

kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi 

antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; 

meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang 

berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta 

meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal 

pembangunan.  
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Istilah sumber daya merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau dapat 

memenuhi kebutuhan manusia
34

, atau input-input bersifat langka yang dapat 

menghasilkan utilitas baik melalui proses produksi atau bukan, dalam bentuk barang 

dan jasa
35

.  Merujuk pada istilah sumber daya, maka sumber daya alam dapat 

dimengerti sebagai bagian dari sumber daya secara luas. Sumber daya alam dapat 

berbentuk:  

1. Faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa. 

2. Komponen dari ekosistem yang menyediakan barang da jasa yang bermanfaat 

bagi kebutuhan manusia 

3. Sumber daya yang disediakan dibentuk oleh alam.
36

 

Beragam jenis definisi SDA selain menekankan pada aspek pemanfaatan, nilai 

ekonomi atau aspek pengelolaan juga memperlihatkan pandangan berbagai disiplin 

ilmu. Berdasarkan disiplin ilmu kebumian (geologi) SDA adalah semua unsur tata 

lingkungan biofisik yang nyata atau potential dapat memenuhi kebuutuhan manusia 

atau dengan kata lain SDA adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang 

dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Secara umum dapat dibedakan dua 

kelompok SDA, yaitu: (1) berbagai hasil SDA seperti batubara, minyak bumi, air, ikan, 

hasil-hasil pertanian dan sebagainya dan (2) tata lingkungan fisik seperti air terjun, 

pegunungan, tanah yang subur, pantai berpasir, gelombang elektromagnetik dan lain-

lain.
37

 

Istilah sumber daya dalam ekonomi memiliki dua pengertian.  Pengertian pertama 

bahwa istilah sumber daya merupakan sebutan singkat untuk Sumber Daya Alam dan 

pengertian kedua adalah merujuk kepada semua jenis input baik alami ataupu bukan 

yang dipergunakan untuk memproduksi barang dan jasa.Untuk kepentingan wilayah 

perkotaan, SDA hanya dipandang dalam konteks hubungannya dengan wilayah. Dalam 

manual City’s Environmental Quality Review disebutkan bahwa SDA merupakan 

spesies tumbuhan atau hewan atau area yang mampu mendukung habitat hewan dan 

                                                 
34

 Mayhew,S dalam Maria S.W. Sumardjono dkk, Pengaturan Sumber Daya Alam di 

Indonesia, Antara yang tersurat dan tersirat, Gadjah Mada University Press, 2011, 

hlm.7  
35

 Bnnock, G et all dalam Maria S.W. Sumardjono, Ibid 
36
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37

Ibid 
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tumbuhan atau mampu berfungsi sebagai pendukung system lingkungan dan 

mempertahankan keseimbangan lingkungan suatu kota.
38

 

Salah satu cara mengklasifikasikan Sumber Daya Alam yang paling umum adalah 

dengan memilah sumber daya atas SDA yang dapat diperbaharui (renewable 

resources) biasa disebut dengan istilah stock dan SDA yang tidak dapat diperbaharui 

(non-renewable resources) biasa disebut dengan istilah flow. Selain itu SDA juga dapat 

dikelompokkan sebagai SDA diam sepperti hutan dan deposit mineral, serta SDA 

bergerak seperti satwa liar dan ikan. Berdasarkan jenis penggunaannya SDA dapat 

dibagi menjadi sumber daya material dan sumber daya energi.  Sedangkan dari 

perspektif ekonomi, SDA digolongkan berdasarkan nilai gunanya, menjadi sumber 

daya ekstraktif dan sumber daya non-ekstraktif.
39

 

Sebelum memahami lebih jauh tentang pengelolaan SDA, harus dipahami terlebih 

dahulu mengenai the commons (sumber daya dan kepentingan bersama). “Goods” 

adalah istilah umum untuk segala hal (berupa barang fisik atau bukan) yang bersifat 

positif.  Istilah public goods pertama kali dikenalkan oleg Samuelson yang 

mendefinisikan barang publik sebagai collective consumption goods, yaitu   

“….(goods) which all enjoy in common in the sense that each individual,s consumption 

of such a good leads to no subtractions from any other individual,s consumption of 

that good…”. Sifat-sifat public goods adalah non-excludability dan non-rivalness.  

Commons Goods adalah istilah yang merujuk pada berbagai konsep. Dalam bahasa 

popular digambarkan sebagai  barang yang spesifik dibagikan dan bermanfaat bagi 

(hampir) semua anggota komunitas tertentu. Dalam ilmu ekonomi dianggap sebagai 

competitive non-excludable goods (barang kompetitif yang tidak dapat dibuat 

eksklusif).  Dalam ilmu politik dan etika mempromosikan common goods berarti untuk 

keuntungan anggota-anggota masyarakat atau dalam ideologi Negara kita “digunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
40

 

SDA saling tergantung satu dengan yang lainnya, baik bersifat langsung maupun 

tidak langsung.  Pengembangan suatu SDA akan berpengaruh pada SDA lainnya. Sifat 

saling ketergantungan antar SDA merupakan aspek utama yang menjadikan 

pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi penting dilakukan karena pengelolaan 
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sumber daya alam yang berkelanjutan menuntut perlakuan dan cara pandang yang 

berbeda untuk berbagai karakteristik SDA.
41

 

Pengelolaan SDA sangat ditentukan oleh sikap mental dan cara pandang manusia 

terhadap SDA tersebut. Pandangan yang konservatif terhadap SDA menyebabkan 

sikap manusia yang sangat berhati-hati di dalam memanfaatkan SDA, karena manusia 

dihadapkan pada ketidakpastian masa depan. Pandangan ekstrim lain adalah 

pandangan eksploitatif.  Dalam perspektif ini, SDA adalah the engine of growth (mesin 

pertumbuhan).  Manusia mentransformasikan SDA menjadi sumber daya buatan (man-

made capital) yang memiliki nilai yang lebih tinggi yang menyebabkan produktivitas 

dan kesejahteraan manusia menjadi lebih tinggi/lebih baik.  Jika terjadi kelangkaan 

SDA akibat proses eksploitasi maka akan direspon dari sisi permintaan dan penawaran 

di pasar.
42

 

Pengelolaan SDA dapat ditelaah dalam berbagai rezim pengaturan berdasarkan 

property yang diakui melekat padanya. Property rights yang melekat pada sumber 

daya dapat mengambil beberapa bentuk, yang secara umum terdiri dari: 

1. State property, dimana klaim sah dimiliki pemerintah, seperti pada hutan 

Negara atau taman nasional. 

2. Private property, dimana klaim sah dimiliki oleh individu atau korporasi, dan 

3. Common Property atau communal property, dimana sekumpulan individu 

membentuk suatu kelompok dan memiliki klaim sah terhadap suatu sumber 

daya. 

Rezim pengelolaan SDA dengan tipe common property, akan lebih menjamin 

kemampuan sumber daya tersebut menyediakan jasa secara berkelanjutan bagi semua 

pihak yang tergantung dengan sumber daya tersebut. Sedangkan rezim pengelolaan 

private atau state-property, tidak akan mampu memberikan jaminan keberlanjutan 

tersebut, karena kedua rezim ini akan memberikan konsekuensi berbeda terhadap 

berbagai  aspek seperti produktivitas (productivity),  keberlanjutan (sustainability) dan 

keadilan (equity) dari sumber daya yang bersangkutan.  Dalam common property 

regime, semua anggota kelompok terjamin aksesnya terhadap sumber daya, 
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berdasarkan aturan yang dikreasi dan diterima secara bersama, sedangkan pada kedua 

rezim yang lain kondisi tersebut tidak terjadi.
43

 

Pengelolaan SDA yang berkelanjutan di Indonesia, dapat mengadopsi rezim-rezim 

property yang ada. Kelebihan yang ada pada rezim common-property dapat diadopsi 

dan dikombinasikan dengan rezim state dan private property dalam suatu kebijakan 

pengelolaan dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat diimplementasikan 

melalui berbagai instrumen kebijakan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan 

sektoral.  Pada dasarnya kebijakan pengelolaan SDA haruslah bersifat mengayomi, 

sehingga tidak hanya berpihak pada pertumbuhan ekonomi sebagai engine of growth 

yang bersifat eksploratif.
44

 

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang  mempunyai fungsi antara lain 

fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.  Hutan adalah suatu kesatuan 

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak 

dapat dipisahkan.  Total wilayah hutan di dunia adalah sekitar 4 milyar ha. Sejumlah 

1,2 milyar penduduk dunia diperkirakan menggantungkan hidupnya pada hutan
45

.   

Hutan tropis Indonesia menurut data Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 

(RKTN) tahun 2011-2031 adalah seluas 130,68 juta ha
46

.  Berdasarkan Laporan 

Statistik Kehutanan tahun 2012 menunjukkan, Indonesia kehilangan hutan seluas 0.48 

juta hektar pertahun pada periode 2009-2010. Angka ini lebih kecil dibandingkan 

dengan laju deforestasi pada periode 2000-2006 yang mencapai 1,17 juta hektar 

pertahun. Tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan disebabkan oleh sejumlah 

faktor, antara lain tingginya permintaan pasar terhadap produk-produk yang 

membutuhkan lahan luas serta kebijakan kehutanan yang lebih banyak memberikan 

insentif untuk mengkonversi hutan daripada menjaga hutan, disamping soal kegagalan 

tata kelola hutan.  Faktor-faktor tersebut ini telah membuat negara-negara yang 
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 Climate Change Media Partnership (CCMP), CIFOR, UN-REDD, Peliputan tentang 
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memiliki hutan tropis termasuk Indonesia menjadi kesulitan dalam mengendalikan laju 

deforestasi, degaradasi hutan dan lahan gambut.
47 

Pada dasarnya, hutan berfungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga 

kehidupan dan sumberkemakmuran rakyat. Fungsi hutan secara global telah disadari 

masyarakat dunia, dan dibahas dalam konferensi Rio de Janeiro 1992 (Earth Summit). 

Dalam konferensi tersebut dibahas dan disepakatinon-legally binding authoritative 

statement of principles for a global consensus on the management, conservationand 

sustainable development of all types of forests, dinyatakan bahwa:
48

 

“Forest resources and forest lands should be sustainably managed to meet the 

social, economic, ecological, cultural and spiritual needs of present and future 

generations. These needs are for forest products and services, such as wood and wood 

products, water, food, fodder, medicine, fuel, shelter, employment, recreation, habitats 

for wildlife, landscape diversity, carbon sinks and reservoirs, and for other forest 

products.  Appropriate measures should be taken to protect forests against harmful 

effects of pollution, including air-borne pollution, fires, pests and diseases, in orderto 

maintain their full multiple value” 

 

Pada intinya, kesepakatan tersebut menegaskan bahwa berbagai upaya perlindungan 

harus dilakukan dalam rangka menjaga fungsi hutan dalam memenuhi kebutuhan masa 

kini dan masa mendatang.  Perlindungan hutan pada hakekatnya harus ditujukan pada 

usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan.
49

 Untuk itu, ketentuan menegaskan 

bahwa batas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagai penyangga 

kehidupan, mininal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau pulau dengan 

sebaran yang proposional. Sayangnya peraturan tentang hal tersebut belum dijalankan 

dengan baik. 
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 Salim H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 99 



29 

 

Gambar 3 

Konsep Pengelolaan Hutan di Indonesia 

 
Sumber: 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

 

Pada prinsipnya, hutan harus dilindungi fungsinya dalam menyangga kehidupan 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan berfungsi sebagai perlindungan sistem 

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 

mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah serta keanekaragam 

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
50

  Pertimbangan ekonomi dalam pengelolaan 

hutan sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa pembangunan ramah lingkungan 

adalah mahal.  Dengan demikian pro-lingkungan hidup dipandang sebagai anti-

pembangunan. Secara implisit pandangan ini mengandung anggapan bahwa 

lingkungan hidup hanya berfungsisebagai sumber daya ekonomi. Fungsi ekologinya 

dianggap tidak ada sehingga tidak diperhitungkan.
51

Paradigma pembangunan dan 

pengelolaan sumber daya alam termasuk kehutanan yang demikian seyogianya diubah 

karena sudah tidak sejalan denganprinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan 

sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/ 

2001, khususnya prinsip berkelanjutan. 
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C. Teori Perancangan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma 

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara 

atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan 

Perundang-undangan. Kewenangan penguasa dalam membentuk peraturan perundang-

undangan bersumber dari ajaran Trias Politica  yang membagi kekuasaan menjadi 

kekuasaan eksekutif, legislatif, dan eksekutif.  

 

Gambar 1: 

Hubungan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 

Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan 

 

 
Sumber: 

Dirumuskan oleh Peneliti, 2015 

 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, beberapa pandangan 

menyatakan bahwa Hukum Tata Negara berfungsi untuk membentuk Aturan dan  

Hukum Administrasi Negara ditujukan dalam rangka melaksanakan Aturan. Para 

pejabat yang menduduki jabatan-jabatan administrasi negara biasanya bertindak atas 

inisiatif sendiri oleh karena jabatan itu adalah subyek hukum yang merupakan 

pendukung hak dan kewajiban, berarti jabatan itu berwenang untuk bertindak dan 

bertanggung jawab sendiri. Kewenangan pejabat administrasi negara didapatkan dari 
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atribusi peraturan perundang-undangan formil. Macam-macam kewenangan/ tensi 

negara adalah sebagai berikut:
52

 

1. Atribusi yang merupakan pemberian kewenangan yang baru kepada pejabat 

administrasi Negara berdasarkan suatu perundang-undangan formal; 

2. Delegasi yang merupakan pemindahan/ pengalihan kewenangan yang ada 

(berdasarkan undang-undang formal);dan 

3. Mandat yang merupakan kewenangan yang didapatkan seseorang karena yang 

berkompeten berhalangan. 

 

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, Pancasila harus 

ditempatkan sebagai sumber Segala sumber hukum, Pancasila merupakan cara hidup 

berbangsa dan bernegara serta hukum yang dibuat oleh dan untuk kepentingan bangsa 

Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan disusun dengan didasarkan pada pemikiran bahwa 

Negara Indonesia adalah negara hukum.  

Gambar 2. 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembentukan  

Peraturan Perundang-undangan  di Indonesia 

 
Sumber: 

Dirumuskan oleh Peneliti, 2015 

 

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, 

kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum 

                                                 
52

 Diana Halim Koentoro, Hukum Administrasi Negara, .Ghalia, Bogor 2004, 

hlm. 26-27. 
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yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum 

yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu 

dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang 

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Beberapa teori dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang penting serta haris diperhatikan, antara lain: 

1. Undang-Undang Tidak Berlaku Surut, namun dalam perkembangannya 

beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur extraordinary crime 

dapat berlaku surut seperti undang-undang tentang korupsi dan hak asasi 

manusia. 

2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi 

3. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum (Lex 

Specialis derogat Lex Generalis), asas ini harus dapat diartikan: 

a. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum  

b. Peraturan harus satu jenis (satu tingkatan); 

c. Peraturan yang umum dikesampingkan, Maksudnya :  

i. Peraturan umum Bukan Diabaikan (tidak berlaku) 

ii. Apabila dalam peraturan khusus (tidak diatur) melihat dahulu ke 

peraturan umumnya (tidak serta merta harus membuat aturan 

baru) 

4. Peraturan yang baru mengesampingkan Peraturan yang lama (Lex Posteriori 

derogat lex priori), asas ini harus dapat diartikan 

a. Peraturan yang sebelumnya dicabut oleh Peraturan yang baru; 

b. Peraturan yang baru sejenis dengan peraturan yang lama; 

c. Dalam rangka mencabut  dan atau menambahkan dan atau merubah 

beberapa pasal  : 

i. Peraturan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak dicabut oleh 

peraturan yang lama; 

ii. Dalam penulisan tetap mencantumkan peraturan yang lama; 

iii. Peraturan yang baru sebagai perubahan sejenis dengan peraturan 

yang lama 
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5. Asas Tingkatan Hierarki (Peraturan yang dibawah bersumber dari aturan lebih 

atas). Dalam hal ini Undang-Undang dan Peraturan Daerah memuat Norma 

yang paling penting mengingat undang-undang dan peraturan daerah: 

a. Memberikan/ Mencabut Hak dan Kewajiban,  

b. Memberikan Perintah dan Larangan 

c. Undang-Undang (Pemerintah/ Eksekutif dan DPR/ Legislatif) 

d. Peraturan Daerah (Pemerintah/ Eksekutif dan DPRD/ Fungsi Eksekutif 

di Daerah) 

e. Peraturan Perundang-undangan selain dalam jenis dan hierarki diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi 

atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

 

Gambar 3. 

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 

 

 
Sumber: 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan terdapat beberapa ketentuan penting dalam pembentukan suatu 

peraturan perundang-undangan antara lain: 
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a. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma 

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-undangan 

b. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. 

c. Dalam pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah diharuskan menyusun 

naskah akademik sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil 

penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut 

dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, 

atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat 

d. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, antara lain: 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan. 

e. Materi muatan peraturan meliputi: 

a. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus 

daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi. 

b. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: 

i. Undang-Undang; 

ii. Peraturan Daerah Provinsi; atau 

iii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

c. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan 

mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam 

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. 
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d. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan 

kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih rendah 

e. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, 

pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat 

dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif. 

f. Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak 

mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut 

memang tidak dapat dihindari 

 

 

Dalam membentuk peraturan, kewenangan menjadi salah satu hal yang penting, 

Berdasarkan BAB II : Hal-Hal khusus angka 211 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011, Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, 

pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan 

menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administrative, sehingga kualitas 

pejabat administrasi Negara menjadi hal yang penting. Apabila peraturan 

ditandatangani dan atau ditetapkan oleh seorang pejabat administrasi Negara yang 

tidak mempunyai kewenangan secara hukum, maka peraturan yang dibuat menjadi 

batal demi hukum. Dalam praktek pembentukan dan penetapan suatu aturan seperti 

peraturan yang ditetapkan oleh pejabat pelaksana tugas (plt), beberapa aturan teknis 

menyatakan bahwa plt tidak berwenang untuk mengambil dan menetapkan keputusan 

yang mengikat (Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-20/V.24-25/99 

Tanggal 10 Desember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS  sebagai pelaksana 

tugas) artinya untuk mengambil keputusan yang mengikat luas dan umum seperti 

peraturan dapat dilakukan oleh pejabat diatasnya atau pejabat administrasi Negara 

yang mendapat atribusi kewenangan langsung dari peraturan perundang-undangan.  

Proses perancangan suatu perundang-undangan baik pada tingkat policy level 

maupun pada institusional level kualitasnya ditentukan antara lain oleh pemahaman 

terhadap substansi yang akan diatur/ditetapkan maupun keahlian perancangan 

peraturan bagi para legal drafter. 
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Muchsan (2000) mengutip beberapa teori dalam pembuatan hukum agar produk hukum 

tersebut berkualitas baik, yaitu: 

1. Teori formil 

Teori ini dikemukakan oleh Rick Dickerson (Rick Dickerson, 1997 : 24). Menurut 

Sarjana ini, hukum yang baik minimal memenuhi 2 (dua) syarat, yakni: 

a) Mengatur permasalahan secara rigid, tidak secara global. Semua permasalahan 

harus secara tuntas, jelas dan tegas. 

b) Dihindari terjadinya delegatie van wetgeving, peralihan kewenangan mengatur 

kepada lembaga lain, khususnya eksekutif. 

Dengan dua persyaratan ini, produk hukum tersebut, langsung dapat dilaksanakan 

(applied), tidak usah menunggu peraturan pelaksanaannya. Ini berarti hukum 

tersebut memiliki tingkat kepastian hukum (rechtzekerheid) yang tinggi. 

Disamping itu, dengan memenuhi dua persyaratan tersebut, fungsi penjelasan 

tidak relevan. 

2. Teori materiil 

Ajaran ini dikemukakan oleh Leopold Pospisil (Pospisil, 1979 : 121). Porpisil 

berpendapat bahwa hukum yang berlaku dalam suatu negara dapat dikelompokkan 

menjadi 2 (dua) kelompok, yakni: 

a) Authoritarian law; 

b) Common law. 

Authoritarian law merupakan produk hukum dari penguasa (author/overheid) 

sehingga keadilan dan kebenaran didasarkan atas kesadaran hukum penguasa. 

Common law merupakan produk hukum yang berasal dan hidup dalam 

masyarakat, sehingga adil dan benar menurut legal awareness. 

Keunggulan authoritarian lau ada dua, yakni: 

(1) Memiliki kepastian hukum yang tinggi; 

(2) Daya paksanya tinggi. 

Kelemahannya tidak menjamin obyektivitas keadilan dan bersifat statis. Sebaiknya 

common law memiliki kelemahan dalam dua hal, yakni: 

(1) Kepastian hukum rendah; 

(2) Daya paksanya juga rendah. 
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Keunggulannya bersifat dinamis dan obyektivitas keadilan tinggi. Sehubungan 

dengan ini, Pospisil sampai pada kesimpulan, produk hukum yang baik adalah 

yang materinya sebanyak mungkin ditimba dari Common law, akan tetapi 

bentuknya diberi wadah authiritarian law. 

3. Teori filisofis 

Prinsip ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham (Bentham, 1997 : 71). Sarjana ini 

mengemukakan produk hukum baik apabila memiliki tiga bersifat berlaku, yakni: 

a) Sifat filosofis; 

b) Sifat sosiologis dan 

c) Sifat yuridis. 

Berlaku secara filosofis berarti produk hukum tersebut mampu mencerminkan 

filsafat hidup yang dianut oleh masyarakat dimana hukum tersebut hidup. Berlaku 

sosiologis, produk hukum tersebut mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran 

yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan berlaku secara yuridis, produk hukum 

tersebut tidak bertentangan dengan produk-produk hukum lainnya. 

Menurut Maria Farida Indarti (1998) bahwa dalam proses penyusunan peraturan 

perundang-undangan terdapat “gangguan” komunikasi antara pembentuk peraturan 

perundang-undangan dengan masyarakat pembacanya yang pada umumnya bukan ahli 

sering terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena penggunaan bahasa teknis yuridis yang 

tak dapat dielakkan. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu diusahakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Perlu ada penjelasan dan penyuluhan lebih banyak mengenai latar belakang 

lahirnya peraturan perundang-undangan serta keadaan yang mempengaruhinya 

sehingga penggunaan kata-kata, kalimat, dan ungkapan di dalamnya dapat 

dipahami lebih baik. 

2. Penggunaan ragam bahasa teknis memang tidak dapat dihindarkan di mana-mana, 

tetapi penggunaan ragam bahasa teknis perundang-undangan dapat diatur lebih 

baik daripada ragam bahasa teknis lainnya; jargon atau bahasa yang tipikal dan 

khas di bidang hukum dapat diganti, misalnya “ciptaan-ciptaan” baru hendaknya 

tidak makin menyulitkan. 

3. Definisi yang dapat menjelaskan di sana-sini digunakan untuk memberikan 

ketepatan pengertian. Tetapi arti kata-kata yang sudah diketahui masyarakat tidak 
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perlu didefinisikan; apabila definisi sulit dirumuskan, uraian pengertian dapat 

digunakan. 

Colombotos mensyaratkan suatu peraturan perundang-undangan dianggap efektif 

apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Tomasic 1979:35 dalam Jufrina Rizal, 

2000); 

1. Adanya tingkat kesesuaian hukum antara nilai-nilai yang ada; 

2. Kemungkinan pelaksanaan hukumnya; 

3. Kemurnian kebijakan pemerintah dan ketekunan dalam pelaksanaan hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto, suatu peraturan atau kaidah yang baru diperkenalkan 

harus melalui proses institusionalisasi yaitu proses yang harus dilewati oleh suatu 

kaidah yang baru untuk agar dikenal, diakui dan dihargai serta ditaati oleh warga 

masyarakat. 

Proses untuk menanamkan kaidah-kaidah dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga hal: 

1. Efektifitas menanam / upaya pemerintah; 

2. Kekuatan menentang dari masyarakat; 

3. Kecepatan pemerintah untuk menanamkan unsur-unsur yang baru. 

Yang dimaksud dengan yang disebutkan efektifitas menanam adalah hasil yang positif 

dari penggunaan tenaga manusia. Alat-alat organisasi dan metoda untuk menanamkan 

lembaga-lembaga baru di dalam masyarakat. Kekuatan menentang dari masyarakat 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemungkinan berhasilnya proses 

kelembagaan. Ketiga adalah kecepatan menanam, maksudnya panjang pendeknya 

waktu menanam. Semakin tergesa-gesa orang menanam dan semakin cepat orang 

mengharapkan hasil, maka semakin kecil efeknya terhadap masyarakat. Semakin 

tenang menanam dan semakin cukup waktu maka semakin besar efeknya. 

Dengan demikian berarti apabila efektifitas menanam kecil, sedang kekuatan 

menentang dari masyarakat besar. Maka kemungkinan berhasilnya proses 

pelembagaan. Menjadi kecil atau tidak ada sama sekali. Sebaliknya apabila efektifitas 

menanam dan kekuatan menentang kecil, maka proses pelembagaan menjadi lancar. 

Apabila materi muatan yang akan dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-

undangan telah dipahami dengan baik oleh para perancang peraturan perundang-

undangan, maka dapat diharapkan produk peraturan yang dibuat oleh pemerintah 
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maupun lembaga legislatif akan dapat diimplementasikan dengan baik, tidak ada 

tumpang tindih pengaturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

BAB III 

Inventarisasi Permasalahan dan 

Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan 
  

3.1 Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Kehutanan 

 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati Dan Ekosistemnya 

Undang-Undang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan 

mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta 

keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.  

 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaiaman 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 

 

Undang-Undang ini mengatur tentang kehutanan, yang di mulai dari 

pengusaan hutan oleh negara “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia 

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. selanjutnya Penguasaan hutan oleh Negara 

memberi wewenang kepada pemerintah untuk:  a. mengatur dan mengurus segala 

sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. 

menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan 

sebagai bukan kawasan hutan; dan  c. mengatur dan menetapkan hubungan-

hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan 

hukum mengenai kehutanan.   

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang 

dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh 

Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib 

disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. Hutan memiliki manfaat baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun 

ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, 



41 

 

dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan 

masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.  

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 

konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa 

mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh 

karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan 

lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan 

dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. Penguasaan hutan oleh Negara 

bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada 

pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan 

hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau 

mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum 

antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur 

perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai 

wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan 

kegiatan di bidang kehutanan. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan 

manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah 

menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah 

aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. 

Hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan 

negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah 

menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-

hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan 

ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang 

dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah 

sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan 

pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan 

yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. 

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, 

izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan 

kayu. Disamping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus 

bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan 

hutan yang dipercayakan kepadanya. Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan 

dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan 

membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, 

kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian 

perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, 

masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta 

investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

 

Undang-undang ini dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi,sanksi administrasi, 

dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar hukum dibidang kehutanan. Dengan sanksi pidana dan administrasi 

yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di 

bidang kehutanan. 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 (KUHAP). 

 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan 

 

Undang-Undang diharapkan untuk mencegah dan memberantas kerusakan 

hutan di Indonesia yang mengalami deforestry cukup parah. Keberadaan hutan di 

Indonesia sebagai salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaanya 

menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya 

dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaataan 

dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan 

bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan 
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kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung 

pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi 

kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, 

hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh 

negara. 

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh sungguh 

karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, 

penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah 

menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan 

lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global 

yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. 

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu 

terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah kehutan lindung 

ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak 

pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan 

banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan 

telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup 

bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan 

secara luar biasa. 

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 perundangundangan 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. 

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, upaya pemberantasan 

perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan 

asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, 

partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan 
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koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek 

represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk: 

a. memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak 

hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu 

memberi efek jera bagi pelakunya; 

b. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-

pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 

dalam upaya pemberantasan perusakan hutan. 

c. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama 

sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan; 

d. mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan 

perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan 

e. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga 

kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna 

mewujudkan masyarakat sejahtera. 

 

Ruang lingkup undang-undang ini meliputi (i) pencegahan perusakan hutan; (ii) 

pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran serta masyarakat; 

(v) kerja sama internasional; (vi) pelindungan saksi, pelapor, dan informan; (vii) 

pembiayaan; dan (viii) sanksi. 

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, 

cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar 

didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak 

sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk 

perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. 

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

kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh 

kelompoknya. 

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan 

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta 

masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini 

mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan 

langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan 

efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini dilengkapi 

dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan. 

Undang-undang ini 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 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. 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Kehutanan 

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999, Peraturan Pemerintah ini khusus mengatur tentang perencanaan 

kehutanan. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan 

kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk 

memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan 

penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang 

berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun Peraturan ini sangat berkaitan dengan 



46 

 

konflik tenurial karena PP ini mengatur proses suatu wilayah tertentu yang akan 

dijadikan kawasan hutan negara, oleh sebab itu proses suatu wilayah yang 

ditetapkan menjadi kawasan hutan negara harus terjamin kepastian hukumnya. 

Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan : 

a. Inventarisasi hutan; 

b. Pengukuhan kawasan hutan; 

c. Penatagunaan kawasan hutan; 

d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan 

e. Penyusunan rencana kehutanan. 

Kegiatan perencanaan hutan didukung peta kehutanan dan atau data numerik. 

 

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan 

informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya 

secara lengkap. Setelah dilakukan inventarisasi maka proses selanjutnya adalah 

melaksanakan pengukuhan hutan. Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan 

oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, 

batas dan luas kawasan hutan. Proses pengukuhan kawaan hutan sangat krusial 

untuk memastikan status atas tanah tersebut, untuk menjamin kepastian hukum 

atas tanah yang akan dijadikan kawasan hutan negara maka dan tidak 

menimbulkan permasalahan tenurial di masa yang akan datang, maka proses 

pengukuhan kawasan hutan harus transparan, akuntabel, partisipatif dan 

bertanggung-gugat. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan proses 

: 

a. Penunjukan kawasan hutan; 

b. Penataan batas kawasan hutan; 

c. Pemetaan kawasan hutan; dan 

d. Penetapan kawasan hutan. 

Penunjukan kawasan hutan dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah 

tertentu menjadi kawasan hutan. Berdasarkan penunjukan kawasan hutan, 

dilakukan penataan batas kawasan hutan.Adapun tahapan pelaksanaan penataan 

batas mencakup kegiatan: 

a. Pemancangan patok batas sementara; 

b. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara; 
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c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di 

sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan; 

d. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas 

atas hasil pemancangan patok batas sementara; 

e. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai 

dengan peta pemancangan patok batas sementara; 

f. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas; 

g. Pemetaan hasil penataan batas; 

h. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata 

Batas; dan 

i. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur. 

 

Berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan 

hutan yang dilakukan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.Tahapan 

pelaksanaan penataan batas mencakup kegiatan: 

a. Pemancangan patok batas sementara; 

b. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara; 

c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di 

sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan; 

d. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas 

atas hasil pemancangan patok batas sementara; 

e. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai 

dengan peta pemancangan patok batas sementara; 

f. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas; 

g. Pemetaan hasil penataan batas; 

h. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata 

Batas; dan 

i. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur. 

Adapun tugas Panitia antara lain bertugas: 

a. melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di 

lapangan; 

b. menyelesaikan masalah-masalah : 

1. hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas; 
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2. hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan; 

c. memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas 

di lapangan; 

d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan 

Peta Tata Batas Kawasan Hutan. 

Setelah dilakukan penataan batas maka dilakukan pemetaan dalam rangka 

kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta :a. 

penunjukan kawasan hutan; b. rencana trayek batas; c. pemancangan patok batas 

sementara; d. penataan batas kawasan hutan; e. penetapan kawasan hutan. 

Setelah proses pemetaan selesai maka Menteri LHK menetapkan Kawasan 

Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas 

Kawasan Hutan yang telah temu gelang. Dalam hal penataan batas kawasan hutan 

temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, 

maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan 

hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang 

bersangkutan. 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 

Peraturan Pemerintah ini dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan 

Pasal 46 sampai dengan Pasal 51, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang 

perlindungan hutan  yang meliputi mencegah dan membatasi kerusakan hutan, 

kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 

kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.  Perlindungan hutan adalah usaha 

untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, 

yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama 

dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan 

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang 

berhubungan dengan pengelolaan hutan. Perlindungan hutan meliputi: 

a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan 

hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa; 

b. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran 

hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam; 
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c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan 

keamanan hutan di areal kerjanya; 

d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya 

kepada instansi kehutanan yang terdekat; 

e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang  

Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 

Pemanfaatan Hutan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2008 

 

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka mengatur tentang 

pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan 

kawasan hutan,memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu 

dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal 

dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan 

secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan 

dapat dilakukan melalui kegiatan: 

a. pemanfaatan kawasan; 

b. pemanfaatan jasa lingkungan; 

c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan 

d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 

Pemanfaatan kawasan dapat dimanfaatkan baik oleh badan usaha maupun 

masyarakat sehingga diperoleh manfaat hutan baik dari segi ekonomi, sosial 

maupun ekologi. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan dengan memperdayakan 

masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan, namun sesuai dengan kaidah 

kehutanan dan tidak menimbulkan kasus tenurial. Pemanfaatan kawasan adalah 

kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat 

lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak 

mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk 

memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan 
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mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk 

memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak 

lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan hasil hutan 

bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan 

berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi 

pokoknya. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan 

untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan 

batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu. 

Permasalahan yang terjadi di dalam pemanfaatan hutan adalah, akses yang 

diberikan oeh pemengang hak maupun izin kepada masyarakat untuk 

memanfaatkan kawasan hutan bersama sering berujung pada konflik tenurial. Pada 

awalnya masyarakat diberikan akses untuk bersama melakukan pemanfaatan 

hutan, seperti bercocok tanam musiman di bawah tegakan, namun karena merasa 

cocok bertanam pada areal tersebut masyarakat yang seharusnya bercocok tanam 

musiman justru tidak berpindah tempat, dan mengorbankan tanaman hutan, 

terlebih jika sudah dilakukan turun temurun menjadi areal pertanian akan berujung 

pada klaim kepemilikan dan sengketa tenurial. 

 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang 

Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan 

 

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lingkup 

pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi: a). perubahan peruntukan 

kawasan hutan; dan b). perubahan fungsi kawasan hutan. Dalam rangka 

optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan kawasan hutan sesuai dengan amanat 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Menjadi Undang-Undang, dan sesuai dengan dinamika pembangunan nasional 

serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan 

atau fungsinya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, 

manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi; maka perubahan peruntukan dan 
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fungsi kawasan hutan has berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat 

kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan 

kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional. 

 

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan 

menjadi bukan kawasan hutan. Perubahm fungsi kawasan hutan adalah perubahan 

sebagian atau seluruh fungsi hutan dalarn satu atau beberapa kelompok hutan 

menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.Tukar menukar kawasan hutan adalah 

perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi 

bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari 

bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan adalah 

perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi 

bukan kawasan hutan. 

  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan 

 

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang 

mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan 

di luar kegiatan kehutanan.. Definisi penggunaan kawasan hutan adalah 

penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan 

tersebut. Penggunaan kawasan hutan dikelompokan menjadi penggunaan kawasan 

hutan yang bersifat non komersial dan komersial. Penggunaan kawasan hutan 

yang bersifat nonkomersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan 

tidak mencari keuntungan. Seda ngkan Penggunaan kawasan hutan yang bersifat 

komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan. 

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat menggunakan kawasan 

hutan meliputi kegiatan religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan 

distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan 

telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, jalan umum, jalan 

tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana 

transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan 
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prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air 

bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan 

dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, atau penampungan 

sementara korban bencana alam. 

Permasalahan yang timbul akibat penggunaan kawasan hutan dapt 

dikategorikan dalam dua tahap, Pertama, pra permohonan penggunaan kawasan 

hutan yang bersifat komersial sering menimbulkan klaim atau gugatan terhadap 

kawasan hutan yang dimohon, pihak yang mengklaim atas kawasan hutan merasa 

memiliki dan berharap akan mendapatkan ganti rugi. Kedua pasaca permohonan 

penggunaan kawasan hutan, salah satu kewajiban pemohon adalah menyediakan 

lahan kompensasi. Lahan kompensasi yang disediakan oleh pemohon terkadang 

tidak clear dan clean sehingga menimbulkan sengketa tenurial. 

 

9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 32/Menhut -

II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri Kehutanan ini merupakan untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 

ayat (4)  dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Kegiatan 

tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk: a. pembangunan di luar kegiatan 

kehutanan yang bersifat permanen; b. menghilangkan enclave dalam rangka 

memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau c. memperbaiki batas kawasan 

hutan.  

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yaitu untuk: 

a. penempatan korban bencana alam; b. kepentingan umum, termasuk sarana 

penunjang, meliputi: 1. waduk dan bendungan;  2. fasilitas pemakaman; 3. fasilitas 

pendidikan; 4. fasilitas keselamatan umum; 5. rumah sakit umum dan pusat 

kesehatan masyarakat; 6. kantor Pemerintah dan/atau kantor pemerintah daerah; 7. 

permukiman dan/atau perumahan sederhana;  8. transmigrasi; 9. bangunan 

industri; 10. pelabuhan; 11. bandar udara; 12. stasiun kereta api; 13. terminal; 14. 

pasar umum; 15. pengembangan/pemekaran wilayah;  16. pertanian tanaman 

pangan; 17. budidaya pertanian; 18. perkebunan; 19. perikanan; 20. peternakan; 

atau 21. sarana olah raga. 
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Kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah dikelompokan sebagai kepentingan umum terbatas, antara lain: a. fasilitas 

pemakaman; b. fasilitas pendidikan; c. fasilitas keselamatan umum; d. rumah sakit 

umum dan pusat kesehatan masyarakat; e. kantor Pemerintah dan/atau kantor 

pemerintah daerah; f. permukiman dan/atau perumahan sederhana;g. transmigrasi; 

atau h. pengembangan/pemekaran wilayah.  

Salah satu kewajiban pemohon tukar menukar adalah menyediakan lahan 

pengganti. Lahan pengganti harus memenuhi persyaratan: a. letak, luas dan batas 

lahan penggantinya jelas; b. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;  

c. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama; d. 

dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional; e. tidak dalam sengketa dan 

bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan f. mendapat 

rekomendasi dari gubernur dan Bupati/walikota. Apabila lahan pengganti tidak 

clear dan clean maka akan menimbulkan sengketa dikemudian hari. Oleh sebab itu 

Tim Terpadu maupun Tim Tukar Menukar harus benar-benar hati-hatidalam  

melaksanakan tugasnya. 

 

 

10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 33/Menhut-

II/2010  Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat 

Dikonversi 

Peraturan Menteri Kehutanan ini merupakan aturan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), 

Pasal 26, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan 

Produksi Yang Dapat Dikonversi.  Pada prinsipnya Peraturan Menteri Kehutanan 

ini sama dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.32/Menhut-II/2010 

Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. 

 

 

11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 34/Menhut-

II/2010  Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan 
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Peraturan Menteri Kehutanan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan 

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Kehutanan tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Perubahan fungsi 

kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu 

atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Konflik 

tenurial biasa terjadi karena adanya perubahan fungsi dari fungsi produksi menjadi 

fungsi lindung atau fungsi konservasi, sehingga masyarakat sekitar hutan tidak 

mempunyai akses pemanfaatan hutan di bawah tegakan. 

 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 20/Menhut-

II/2011 Tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang  Pedoman Pemetaan 

Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota. Peta kawasan hutan tingkat 

kabupaten/kota merupakan acuan dalam pengurusan hutan kabupaten/kota serta 

menjadi dasar dalam penerbitan izin atau rekomendasi pemanfaatan hutan dan 

penggunaan kawasan hutan.   Dalam hal pemetaan haruslah cermat da teliti terkait 

titik luar dari kawasan hutan dan memastikan bahwa dalam areal kawasan tidak 

terdapat hak-hak milik orang lain atau pun enclave, karena dapat mengakibatkan 

konflik tenurial di kemudian hari. 

 

13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-

II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, 

kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri;  Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk teknis untuk melakukan 

pengukuhan kawasan hutan. Proses pengukuhan hutan adalah hal yang krusial, 

karena terkait hak-hak masyarakat. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui 

tahapan: a. penunjukan kawasan hutan;  b. penataan batas kawasan hutan; dan c. 

penetapan kawasan hutan.   
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Penunjukan kawasan hutan meliputi: a. wilayah provinsi; dan b. wilayah 

tertentu secara parsial.   Penunjukan wilayah tertentu secara parsial merupakan 

penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan yang berasal dari:  

a. lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan;  

b. lahan kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi 

lahan;  

c. tanah timbul;  

d. tanah milik yang diserahkan secara sukarela; atau  

e. tanah selain dimaksud huruf a sampai dengan huruf d sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

14. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-

II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan 

Kehutanan 

 

Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007  tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kehutanan tentang pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan 

Kehutanan. Maksud pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan 

adalah mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat 

dalam rangka kerjasama dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola 

Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan 

Pengelolaan Hutan wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat setempat.  

Tujuan Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan 

adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara 

langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam 

mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat 

berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab 

dan profesional.  Dalam hal masyarakat telah bermitra dengan pemegang hak 

pengelolaan atau pensi konflik temegang izin untuk memanfaatkan kawasan hutan 
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sudah berlangsung cukup lama mempunyai potensi konflik tenurial, masyarakat 

merasa seolah-olah tanah kawasan hutan tersebut miliknya, terlebih jika Pemegang 

hak pengelolaan atau pemegang izin tidak dapat mengendalikan masyarkat. 

 

15. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.16/Menhut-

II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri Kehutanan ini adalah sebagai pelaksanaan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, 

telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2010 

tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-

II/2013.Selain itu peraturan ini dalam rangka peningkatan tata kelola, 

pengendalian penggunaan kawasan hutan, serta percepatan pelayanan pinjam 

pakai kawasan hutan perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kehutanan 

tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Penggunaan kawasan hutan 

bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan.    

16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.25/Menhut -

II/2014 Tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan 

Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutaan. 

Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta 

trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan 

batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian  hak-hak pihak ketiga, 

pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta 

lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil 

penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta 

tata batas.   

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan diketuai oleh Kepala Balai Pemantapan 

Kawasan Hutan Anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri dari unsur: a. 

Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan sebagai sekretaris merangkap 

anggota untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, atau Unit 

Pelaksana Teknis yang menangani urusan kawasan hutan konservasi sebagai 
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sekretaris merangkap anggota  untuk kawasan hutan konservasi; b. Dinas Provinsi 

yang membidangi kehutanan; c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota; d. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; e. Unit Pelaksana Teknis 

lingkup Kementerian Kehutanan terkait; f. Perum Perhutani apabila kawasan hutan 

merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan g. Camat setempat. Dengan 

susunan kepanitian tata batas tersebut seharusnya pemetaan kawasan hutan tidak 

tumpang tindih dengan data peta di Kantor Pertanahan, dan dapat diketahui 

apabila ada hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan yang akan ditetapkan menjadi 

kawasan hutan, sehingga tidak menimbulkan konflik tenurial. 

 

3.2 Berdasarkan Aspek kegiatan 

 

A. Aspek Konservasi & Penguasaan Serta Penetapan Kawasan Hutan: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati Dan Ekosistemnya 

 

Undang-Undang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta 

keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.  

 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaiaman 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 

 

Undang-Undang ini mengatur tentang kehutanan, yang di mulai dari 

pengusaan hutan oleh negara “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia 

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. selanjutnya Penguasaan hutan oleh Negara 

memberi wewenang kepada pemerintah untuk:  a. mengatur dan mengurus segala 

sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. 

menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan 

sebagai bukan kawasan hutan; dan  c. mengatur dan menetapkan hubungan-

hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan 

hukum mengenai kehutanan.   
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Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang 

dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh 

Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib 

disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. Hutan memiliki manfaat baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun 

ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, 

dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan 

masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.  

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 

konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa 

mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh 

karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan 

lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan 

dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. Penguasaan hutan oleh Negara 

bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada 

pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan 

hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau 

mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum 

antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur 

perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai 

wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan 

kegiatan di bidang kehutanan. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan 

manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah 

menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah 

aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. 

Hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan 

negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah 

menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-

hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan 

ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang 

dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah 
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sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan 

pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan 

yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. 

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, 

izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan 

kayu. Disamping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus 

bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan 

hutan yang dipercayakan kepadanya. Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan 

dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan 

membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, 

kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian 

perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, 

masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta 

investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

 

Undang-undang ini dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi,sanksi administrasi, 

dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar hukum dibidang kehutanan. Dengan sanksi pidana dan administrasi 

yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di 

bidang kehutanan. 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 (KUHAP). 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Kehutanan 

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999, Peraturan Pemerintah ini khusus mengatur tentang perencanaan 

kehutanan. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan 

kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk 

memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan 

penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang 

berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun Peraturan ini sangat berkaitan dengan 

konflik tenurial karena PP ini mengatur proses suatu wilayah tertentu yang akan 

dijadikan kawasan hutan negara, oleh sebab itu proses suatu wilayah yang 

ditetapkan menjadi kawasan hutan negara harus terjamin kepastian hukumnya. 

Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan : 

a. Inventarisasi hutan; 

b. Pengukuhan kawasan hutan; 

c. Penatagunaan kawasan hutan; 

d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan 

e. Penyusunan rencana kehutanan. 

Kegiatan perencanaan hutan didukung peta kehutanan dan atau data numerik. 

 

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan 

informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya 

secara lengkap. Setelah dilakukan inventarisasi maka proses selanjutnya adalah 

melaksanakan pengukuhan hutan. Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan 

oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, 

batas dan luas kawasan hutan. Proses pengukuhan kawaan hutan sangat krusial 

untuk memastikan status atas tanah tersebut, untuk menjamin kepastian hukum 

atas tanah yang akan dijadikan kawasan hutan negara maka dan tidak 

menimbulkan permasalahan tenurial di masa yang akan datang, maka proses 

pengukuhan kawasan hutan harus transparan, akuntabel, partisipatif dan 

bertanggung-gugat. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan proses 

: 

a. Penunjukan kawasan hutan; 

b. Penataan batas kawasan hutan; 
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c. Pemetaan kawasan hutan; dan 

d. Penetapan kawasan hutan. 

Penunjukan kawasan hutan dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah 

tertentu menjadi kawasan hutan. Berdasarkan penunjukan kawasan hutan, 

dilakukan penataan batas kawasan hutan.Adapun tahapan pelaksanaan penataan 

batas mencakup kegiatan: 

j. Pemancangan patok batas sementara; 

k. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara; 

l. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di 

sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan; 

m. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas 

atas hasil pemancangan patok batas sementara; 

n. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai 

dengan peta pemancangan patok batas sementara; 

o. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas; 

p. Pemetaan hasil penataan batas; 

q. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata 

Batas; dan 

r. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur. 

 

Berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan 

hutan yang dilakukan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.Tahapan 

pelaksanaan penataan batas mencakup kegiatan: 

j. Pemancangan patok batas sementara; 

k. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara; 

l. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di 

sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan; 

m. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas 

atas hasil pemancangan patok batas sementara; 

n. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai 

dengan peta pemancangan patok batas sementara; 

o. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas; 

p. Pemetaan hasil penataan batas; 
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q. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata 

Batas; dan 

r. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur. 

Adapun tugas Panitia antara lain bertugas: 

a. melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di 

lapangan; 

b. menyelesaikan masalah-masalah : 

1. hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas; 

2. hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan; 

c. memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas 

di lapangan; 

d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan 

Peta Tata Batas Kawasan Hutan. 

Setelah dilakukan penataan batas maka dilakukan pemetaan dalam rangka 

kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta :a. 

penunjukan kawasan hutan; b. rencana trayek batas; c. pemancangan patok batas 

sementara; d. penataan batas kawasan hutan; e. penetapan kawasan hutan. 

Setelah proses pemetaan selesai maka Menteri LHK menetapkan Kawasan 

Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas 

Kawasan Hutan yang telah temu gelang. Dalam hal penataan batas kawasan hutan 

temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, 

maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan 

hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang 

bersangkutan. 

 

4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 20/Menhut-

II/2011 Tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang  Pedoman Pemetaan 

Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota. Peta kawasan hutan tingkat 

kabupaten/kota merupakan acuan dalam pengurusan hutan kabupaten/kota serta 

menjadi dasar dalam penerbitan izin atau rekomendasi pemanfaatan hutan dan 
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penggunaan kawasan hutan.   Dalam hal pemetaan haruslah cermat da teliti terkait 

titik luar dari kawasan hutan dan memastikan bahwa dalam areal kawasan tidak 

terdapat hak-hak milik orang lain atau pun enclave, karena dapat mengakibatkan 

konflik tenurial di kemudian hari. 

5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-

II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, 

kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri;  Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk teknis untuk melakukan 

pengukuhan kawasan hutan. Proses pengukuhan hutan adalah hal yang krusial, 

karena terkait hak-hak masyarakat. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui 

tahapan: a. penunjukan kawasan hutan;  b. penataan batas kawasan hutan; dan c. 

penetapan kawasan hutan.   

 

Penunjukan kawasan hutan meliputi: a. wilayah provinsi; dan b. wilayah 

tertentu secara parsial.   Penunjukan wilayah tertentu secara parsial merupakan 

penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan yang berasal dari:  

a. lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan;  

b. lahan kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi 

lahan;  

c. tanah timbul;  

d. tanah milik yang diserahkan secara sukarela; atau  

e. tanah selain dimaksud huruf a sampai dengan huruf d sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.25/Menhut -

II/2014 Tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan 

Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutaan. 

Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta 

trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan 

batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian  hak-hak pihak ketiga, 

pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta 

lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil 
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penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta 

tata batas.   

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan diketuai oleh Kepala Balai Pemantapan 

Kawasan Hutan Anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri dari unsur: a. 

Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan sebagai sekretaris merangkap 

anggota untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, atau Unit 

Pelaksana Teknis yang menangani urusan kawasan hutan konservasi sebagai 

sekretaris merangkap anggota  untuk kawasan hutan konservasi; b. Dinas Provinsi 

yang membidangi kehutanan; c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota; d. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; e. Unit Pelaksana Teknis 

lingkup Kementerian Kehutanan terkait; f. Perum Perhutani apabila kawasan hutan 

merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan g. Camat setempat. Dengan 

susunan kepanitian tata batas tersebut seharusnya pemetaan kawasan hutan tidak 

tumpang tindih dengan data peta di Kantor Pertanahan, dan dapat diketahui 

apabila ada hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan yang akan ditetapkan menjadi 

kawasan hutan, sehingga tidak menimbulkan konflik tenurial. 

 

B. Aspek Perlindungan Hutan 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan 

 

Undang-Undang diharapkan untuk mencegah dan memberantas kerusakan 

hutan di Indonesia yang mengalami deforestry cukup parah. Keberadaan hutan di 

Indonesia sebagai salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaanya 

menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya 

dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaataan 

dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan 

bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan 

kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung 

pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi 

kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, 
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hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh 

negara. 

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh sungguh 

karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, 

penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah 

menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan 

lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global 

yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. 

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu 

terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah kehutan lindung 

ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak 

pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan 

banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan 

telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup 

bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan 

secara luar biasa. 

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 perundangundangan 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. 

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, upaya pemberantasan 

perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan 

asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, 

partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan 

koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek 

represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk: 

f. memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak 

hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu 

memberi efek jera bagi pelakunya; 
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g. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-

pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 

dalam upaya pemberantasan perusakan hutan. 

h. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama 

sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan; 

i. mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan 

perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan 

j. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga 

kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna 

mewujudkan masyarakat sejahtera. 

 

Ruang lingkup undang-undang ini meliputi (i) pencegahan perusakan hutan; (ii) 

pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran serta masyarakat; 

(v) kerja sama internasional; (vi) pelindungan saksi, pelapor, dan informan; (vii) 

pembiayaan; dan (viii) sanksi. 

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, 

cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar 

didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak 

sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk 

perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. 

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. 

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan 

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta 
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masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini 

mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan 

langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan 

efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini dilengkapi 

dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan. 

Undang-undang ini 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 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. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 

Peraturan Pemerintah ini dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan 

Pasal 46 sampai dengan Pasal 51, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang 

perlindungan hutan  yang meliputi mencegah dan membatasi kerusakan hutan, 

kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 

kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.  Perlindungan hutan adalah usaha 

untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, 

yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama 

dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan 

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang 

berhubungan dengan pengelolaan hutan. Perlindungan hutan meliputi: 
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f. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan 

hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa; 

g. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran 

hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam; 

h. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan 

keamanan hutan di areal kerjanya; 

i. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya 

kepada instansi kehutanan yang terdekat; 

j. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

C. Aspek Pemanfaatan dan Penggunaan Atas Kawasan Hutan  

 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang  

Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 

Pemanfaatan Hutan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2008 

 

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka mengatur tentang 

pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan 

kawasan hutan,memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu 

dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal 

dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan 

secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan 

dapat dilakukan melalui kegiatan: 

a. pemanfaatan kawasan; 

b. pemanfaatan jasa lingkungan; 

c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan 

d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 

Pemanfaatan kawasan dapat dimanfaatkan baik oleh badan usaha maupun 

masyarakat sehingga diperoleh manfaat hutan baik dari segi ekonomi, sosial 
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maupun ekologi. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan dengan memperdayakan 

masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan, namun sesuai dengan kaidah 

kehutanan dan tidak menimbulkan kasus tenurial. Pemanfaatan kawasan adalah 

kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat 

lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak 

mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk 

memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan 

mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk 

memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak 

lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan hasil hutan 

bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan 

berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi 

pokoknya. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan 

untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan 

batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu. 

Permasalahan yang terjadi di dalam pemanfaatan hutan adalah, akses yang 

diberikan oeh pemengang hak maupun izin kepada masyarakat untuk 

memanfaatkan kawasan hutan bersama sering berujung pada konflik tenurial. Pada 

awalnya masyarakat diberikan akses untuk bersama melakukan pemanfaatan 

hutan, seperti bercocok tanam musiman di bawah tegakan, namun karena merasa 

cocok bertanam pada areal tersebut masyarakat yang seharusnya bercocok tanam 

musiman justru tidak berpindah tempat, dan mengorbankan tanaman hutan, 

terlebih jika sudah dilakukan turun temurun menjadi areal pertanian akan berujung 

pada klaim kepemilikan dan sengketa tenurial. 

 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang 

Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan 

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lingkup 

pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi: a). perubahan peruntukan 

kawasan hutan; dan b). perubahan fungsi kawasan hutan. Dalam rangka 

optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan kawasan hutan sesuai dengan amanat 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Menjadi Undang-Undang, dan sesuai dengan dinamika pembangunan nasional 

serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan 

atau fungsinya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, 

manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi; maka perubahan peruntukan dan 

fungsi kawasan hutan has berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat 

kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan 

kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional. 

 

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan 

menjadi bukan kawasan hutan. Perubahm fungsi kawasan hutan adalah perubahan 

sebagian atau seluruh fungsi hutan dalarn satu atau beberapa kelompok hutan 

menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.Tukar menukar kawasan hutan adalah 

perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi 

bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari 

bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan adalah 

perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi 

bukan kawasan hutan. 

 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan 

 

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang 

mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan 

di luar kegiatan kehutanan.. Definisi penggunaan kawasan hutan adalah 

penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan 

tersebut. Penggunaan kawasan hutan dikelompokan menjadi penggunaan kawasan 

hutan yang bersifat non komersial dan komersial. Penggunaan kawasan hutan 

yang bersifat nonkomersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan 

tidak mencari keuntungan. Sedangkan Penggunaan kawasan hutan yang bersifat 

komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan. 
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Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat menggunakan kawasan 

hutan meliputi kegiatan religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan 

distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan 

telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, jalan umum, jalan 

tol, jalur kereta api, sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana 

transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan 

prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air 

bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan 

dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, atau penampungan 

sementara korban bencana alam. 

Permasalahan yang timbul akibat penggunaan kawasan hutan dapt 

dikategorikan dalam dua tahap, Pertama, pra permohonan penggunaan kawasan 

hutan yang bersifat komersial sering menimbulkan klaim atau gugatan terhadap 

kawasan hutan yang dimohon, pihak yang mengklaim atas kawasan hutan merasa 

memiliki dan berharap akan mendapatkan ganti rugi. Kedua pasaca permohonan 

penggunaan kawasan hutan, salah satu kewajiban pemohon adalah menyediakan 

lahan kompensasi. Lahan kompensasi yang disediakan oleh pemohon terkadang 

tidak clear dan clean sehingga menimbulkan sengketa tenurial. 

 

4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 32/Menhut -

II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri Kehutanan ini merupakan untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 

ayat (4)  dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Kegiatan 

tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk: a. pembangunan di luar kegiatan 

kehutanan yang bersifat permanen; b. menghilangkan enclave dalam rangka 

memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau c. memperbaiki batas kawasan 

hutan.  

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yaitu untuk: 

a. penempatan korban bencana alam; b. kepentingan umum, termasuk sarana 

penunjang, meliputi: 1. waduk dan bendungan;  2. fasilitas pemakaman; 3. fasilitas 

pendidikan; 4. fasilitas keselamatan umum; 5. rumah sakit umum dan pusat 

kesehatan masyarakat; 6. kantor Pemerintah dan/atau kantor pemerintah daerah; 7. 
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permukiman dan/atau perumahan sederhana;  8. transmigrasi; 9. bangunan 

industri; 10. pelabuhan; 11. bandar udara; 12. stasiun kereta api; 13. terminal; 14. 

pasar umum; 15. pengembangan/pemekaran wilayah;  16. pertanian tanaman 

pangan; 17. budidaya pertanian; 18. perkebunan; 19. perikanan; 20. peternakan; 

atau 21. sarana olah raga. 

Kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah dikelompokan sebagai kepentingan umum terbatas, antara lain: a. fasilitas 

pemakaman; b. fasilitas pendidikan; c. fasilitas keselamatan umum; d. rumah sakit 

umum dan pusat kesehatan masyarakat; e. kantor Pemerintah dan/atau kantor 

pemerintah daerah; f. permukiman dan/atau perumahan sederhana;g. transmigrasi; 

atau h. pengembangan/pemekaran wilayah.  

Salah satu kewajiban pemohon tukar menukar adalah menyediakan lahan 

pengganti. Lahan pengganti harus memenuhi persyaratan: a. letak, luas dan batas 

lahan penggantinya jelas; b. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;  

c. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama; d. 

dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional; e. tidak dalam sengketa dan 

bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan f. mendapat 

rekomendasi dari gubernur dan Bupati/walikota. Apabila lahan pengganti tidak 

clear dan clean maka akan menimbulkan sengketa dikemudian hari. Oleh sebab itu 

Tim Terpadu maupun Tim Tukar Menukar harus benar-benar hati-hatidalam  

melaksanakan tugasnya. 

 

 

5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 33/Menhut-

II/2010  Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat 

Dikonversi 

Peraturan Menteri Kehutanan ini merupakan aturan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), 

Pasal 26, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan 

Produksi Yang Dapat Dikonversi.  Pada prinsipnya Peraturan Menteri Kehutanan 

ini sama dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.32/Menhut-II/2010 

Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. 
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6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 34/Menhut-

II/2010  Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri Kehutanan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan 

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Kehutanan tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Perubahan fungsi 

kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu 

atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Konflik 

tenurial biasa terjadi karena adanya perubahan fungsi dari fungsi produksi menjadi 

fungsi lindung atau fungsi konservasi, sehingga masyarakat sekitar hutan tidak 

mempunyai akses pemanfaatan hutan di bawah tegakan. 

 

7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-

II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan 

Kehutanan 

 

Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007  tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kehutanan tentang pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan 

Kehutanan. Maksud pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan 

adalah mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat 

dalam rangka kerjasama dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola 

Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan 

Pengelolaan Hutan wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat setempat.  

Tujuan Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan 

adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara 

langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam 

mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat 

berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab 

dan profesional.  Dalam hal masyarakat telah bermitra dengan pemegang hak 
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pengelolaan atau pensi konflik temegang izin untuk memanfaatkan kawasan hutan 

sudah berlangsung cukup lama mempunyai potensi konflik tenurial, masyarakat 

merasa seolah-olah tanah kawasan hutan tersebut miliknya, terlebih jika Pemegang 

hak pengelolaan atau pemegang izin tidak dapat mengendalikan masyarkat. 

 

8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.16/Menhut-

II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri Kehutanan ini adalah sebagai pelaksanaan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, 

telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2010 

tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-

II/2013.Selain itu peraturan ini dalam rangka peningkatan tata kelola, 

pengendalian penggunaan kawasan hutan, serta percepatan pelayanan pinjam 

pakai kawasan hutan perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kehutanan 

tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Penggunaan kawasan hutan 

bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan.    
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BAB IV 

ANALISA DAN EVALUASI HUKUM 
 

 

A. Pengelolaan dan Penguasaan Hutan di Indonesia 

Hutan merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi negara Indonesia. 

Diperkirakan hampir lebih dari setengah penduduk Indonesia menggantungkan 

hidup terhadap hutan. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan hutan yang 

menekankan prinsip sustainable harus dipakai demi menjaga kelestarian fungsi 

hutan. Fungsi hutan itu sendiri tidak hanya fungsi ekologis, tetapi juga meliputi 

fungsi ekonomi, sosial dan budaya.  

Penguasaan hutan di Indonesia dikuasai oleh negara. Hal ini sesuai dengan 

amanat Konstitusi di Indonesia.  Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.  Sebagai pelaksana dari Pasal 33 

ayat (3) UUD NRI 1945, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 UUPA 

menyebutkan bahwa: 

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-

hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat.  

(2)  Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi 

wewenang untuk :  

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;  

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;  

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa.  
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(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada 

ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran 

rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam 

masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil 

dan makmur 

 

Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara dari Pasal 33 UUD 1945 juga 

dapat dicermati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada kasus-kasus pengujian 

undang-undang terkait dengan sumberdaya alam. Mahkamah Konstitusi dalam 

pertimbangan hukum Putusan Perkara Undang-Undang tentang Minyak dan Gas, 

Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang tentang 

Sumberdaya Air, menafsirkan mengenai “hak menguasai negara (HMN)” bukan 

dalam makna memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan 

kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan 

(bertuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan 

(toezichthoundendaad). 

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di atas, saat ini dikenal dengan 

sebutan Doktrin Panca Fungsi Penguasaan Negara. Maksudnya, dengan putusannya 

tersebut Mahkamah Konstitusi mengkonstruksi 5 (lima) fungsi negara dalam 

menguasai cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang 

banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
53

 

Dalam kaitanya dengan beberapa permasalahan hukum berkaiatan dengan 

penguasaan sumberdaya alam, Alvis Syahrin menyatakan, hukum seharusnya 

menjadi jembatan dalam mewujudkan apa yang dicitacitakan oleh bangsa Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
54

 

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) 

UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur 

dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil 

hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; 

mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau 

kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai 

                                                 
53

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058‐ 059‐ 060‐ 063/PUU‐ II/2004 dan Nomor 008/PUU‐  

III/2005 mengenai Pengujian Undang‐ Undang Sumberdaya Air. 
54

 Alvis Syahrin,  Beberapa Masalah Hukum, Sofmedia, Jakarta, 2009, hlm. 2 
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kehutanan. Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat 

hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
55

. Pemerintah dimaksud meliputi 

pula pemerintah daerah dan pemerintah masyarakat hukum adat
56

.  

Pengurusan hutan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 

yang sebesar-besarnya serta berguan dan lestati untuk kemakmuran rakyat
57

. 

Pengurusan hutan tersebut meliputi kegiatan penyelenggaraan: 

a) perencanaan kehutanan; 

b) pengelolaan kehutanan; 

c) penelitian dan pengemabngan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan 

kehutanan dan; 

d) pengawasan 

Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan oleh negara, dibentuk 

Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan Pengusahaan Hutan. Di samping itu, 

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan sebagian wewenang dalam bidang 

kehutanan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan supaya pengurusan 

hutan dapat dilakukan dengan sebaikbaiknya guna mendapatkan hutan yang 

sebesar-besarnya. Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

menyatakan bahwa: 

(2) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah.  

(3) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam 

rangka pengembangan otonomi daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

  

Jika dilihat dari ketentuan pasal 66 UU No. 41 Tahun 1999 tersebut , tujuan 

dilaksanakannya penyerahan kewenangan tersebut adalah untuk meningkatkan 

efektivitas pengurusan hutan dan dalam rangka pengembangan otonomi daerah, 

                                                 
55

 Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
56

 Darmansyah, Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam Otonomi Daerah; evaluasi & 

proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa‐ Partenrship, Jakarta, 2003, hal. 193. 
57

 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
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maka dengan demikian nampak jelas bahwa secara yuridis normatif desentralisasi 

pengelolaan tanah kawasan hutan masih terkait langsung dengan otonomi daerah.  

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana 

dari Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa tata hutan dan 

penyusunan rencana pengelolaan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari 

pengelolaan hutan
58

. Sedangkan  Pasal 3 menyatakan kewenangan tersebut 

merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengelola 

serta memanfaatkan hutan secara optimal dan lestari perlu dibentuk suatu lembaga 

atau organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan kewenangan mengelola 

kawasan hutan yaitu satuan kerja yang bernama Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH). Organisasi KPH memiliki tugas dan fungsi: 

a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:  

2) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;  

3) Pemanfaatan hutan  

4) Penggunaan kawasan hutan;  

5) Rehabilitasi hutan dan reklamasi;  

6) Perlindungan hutan dan konservasi alam.  

b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota 

bidang kehutanan untuk diimplementasikan;  

c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta 

pengendalian;  

d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan hutan di wilayahnya;  

e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan 

pengelolaan hutan
59

. 

 

Dalam kaitannya dengan pemberian kewenangan kepada daerah dalam 

pengelolaan hutan, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

hubungan antara pemeritnah pusat dan daerah meliputi kewenangan, tanggung 

jawab, pemanfaatn, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian; 

                                                 
58

 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan, 
59

 Pasal 9 Peraturan Pemerintath Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan 



79 

 

bagi hasi; atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; 

penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.  

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya antar pemerintah pusat dan daerah meliputi: 

a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang 

menjadi kewenangan daerah; 

b. kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya antar pemerintah daerah; 

c. pengelolaan perijinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya
60

. 

 

Di bidang perencanaan Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai 

peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari di 

seluruh wilayah Republik Indonesia. Perencanaan dimaksudkan untuk memberikan 

pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan. 

Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan. Bertanggung-gugat, 

partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan anspirasi daerah. 

Perencanaan kehutanan meliputi; (1) inventarisasi hutan, (2) pengukuhan kawasan 

hutan, (3) penatagunaan kawasan hutan, (4) pembentukan wilayah pengelolaan 

hutan, dan penyusunan rencana kehutanan
61

.  

Sedangkan kewenangan negara dalam pengelolaan hutan melipti kegiatan :  

a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 

b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, 

c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan 

d) perlindungan hutan dan konservasi alam 

 

Kewenangan lain dari negara dalam bidang kehutanan adalah mengatur 

hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan, dan perbuatan-perbuatan 

mengenai hutan. Kewenangan negara dalam mengatur hubungan hukum antara 

subjek hukum dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kewenangan 

negara c.q. Menteri Kehutanan dalam memberikan izin terhadap subjek hukum 

yang memenuhi syarat, seperti memberikan izin HPH, HPHTI dan atau kepada 

badan hukum tertentu.  

                                                 
60

 Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
61

 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
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Pemerintah memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya hutan. 

Sedangkan penyelenggaraannya harus berasaskan sebagai berikut:  

a) manfaat dan lestari : pengelolaan sumber daya hutan memperhatikan adanya 

keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosiai, dan budaya, serta 

ekonomi,  

b) kerakyatan dan keadilan, agar pengelolaan sumber daya hutan memberi 

kesempatan kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, 

sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat,  

c) kebersamaan : agar pengelolaan sumber daya hutan menerapkan pola usaha 

bersama sehingga terjalin saling kerkaitan dan saling ketergantungan secara 

sinergis antara masyarakat setempat, pemerintah dan pengusaha,  

d) keterbukaan : agar pengelolaan sumber daya hutan mengikutsertakan 

masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat,  

e) keterpaduan : pengelolaan sumber daya hutan dilakukan secara terpadu 

dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat 

adat
62

 

Pengelolaan sumber daya hutan memerlukan peran serta masyarakat adat 

setempat. Peran serta masyarakat tersebut memiliki dua sisi penting, baik bagi 

masyarakat maupun pemerintah. Bagi pemerintah, peran serta masyarakat dapat 

membentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan sistem 

pengelolaan hutan secara adil. Bagi masyarakat sendiri, peran sertanya diharapkan 

mampu menumbuhkan rasa kepedulian atas fungsifungsi hutan, sehingga mampu 

membentuk pola tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan hutan yang 

selama ini terabaikan
63

. 

Ada beberapa alasan kuat pentingnya masyarakat adat dalam pengelolaan hutan 

yaitu: 

a) Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima insentif yang 

paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena 

menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka; 

b) Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan 

memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka 
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c) Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan.  

d) Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis 

antara mereka dengan ekosistem hutannya.  

e) Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja 

untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, 

dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar. 

f) Masyarakat adat dilindungi UUD 1945 yang mengharuskan negara mengakui, 

menghormati dan melindungi hak-hak tradisional (hak-hak asal usul, menurut 

penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen), dan diposisikan 

sebagai Hak Azasi Manusia (HAM) baik dalam Pasal 28 I Ayat (3) sesuai 

dengan standar HAM dalam berbagai instrumen internasional
64

. 

 

Dalam pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa 

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui 

keberadaannya, berhak:  

a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

masyarakat adat yang bersangkutan;  

b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku 

dan tidak bertentangan dengan undangundang;  

c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya
65

.  

Selanjutnya  Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan 

bahawa 

1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan 

hutan; 

2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat: 

a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peratruan perundang-

undangan yang ada; 

b. mengetahui rencana peruntukan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi 

kehutanan; 

c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan 

kehutanan; 
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d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan 

baik langsung maupun tidak langsung 

3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi 

karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas 

miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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B. Hubungan antar instansi pemerintah dengan masyarakat dalam peningkatan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan 

 

Pengelolaan hutan di Indonesia secara umum diatur dalam UUD 1945 yang dalam 

pasal 33 ayat (2) menyatakan: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Kemudian dalam ayat (3) 

dinyatakan bahwa: bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

Pemanfaatan dan pengelolan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya selanjutnya khususnya untuk kehutanan diatur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan, antara lain: 

a. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 

b. PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan 

c. PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan 

d. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

e. PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

f. Permenhut P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH 

g. Permenhut P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 

(NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi 

(KPHP) 

h. Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Produksi di Daerah. 

Dalam Undang - Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur tentang 

kewenangan Kementerian Kehutanan dalam penyelenggaraan kehutanan dan 

pengurusan hutan meliputi: (1) perencanaan kehutanan, (2) pengelolaan hutan, (3) 

litbang dan diklatluh, (4) pengawasan, (5) penyerahan kewenangan, (6) penanganan 

keberadaan masyarakat hukum adat, dan (7) penanganan peran serta masyarakat. 

Disisi lain dalam hal pembagian kewenangan antara pusat dan daerah diatur dalam 

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 UU ini 

mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, 
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kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah provinsi dan untuk Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan 

dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota. 

Dari peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat dilihat bahwa pengelolaan 

hutan bukan hanya wewenang pemerintah pusat semata tetapi juga Pemerintah Daerah, 

bahkan porsi kewenangan pemerintah daerah lebih besar untuk mengelola sumber daya 

alam yang ada didaerahnya. 

Melihat kondisi tersebut, maka koordinasi, kerjasama, monitoring dan kontroling 

adalah sebuah mekanisme dalam menciptakan pengelolaan hutan yang baik. Hal ini 

sejalan dengan fungsi Kementerian Kehutanan yang saat ini menjadi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengawasan dan penyerahan kewenangan 

sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 

Tata kepemerintahan kehutanan harus mampu memisahkan secara tegas antara 

kewenangan pengambil kebijakan dalam konteks administrasi negara dan pengelolaan 

hutan di tingkat tapak untuk mendorong berkembangnya adi praktis (best practices) 

pengelolaan hutan. Pembagian kewenangan administratif (desentralisasi) ke 

pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan peran kehutanan dalam 

pembangunan daerah/wilayah. Pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) 

mempunyai kewenangan administratif dan tugas untuk merumuskan kebijakan, norma, 

standar, pengawasan dan evaluasi, sedangkan Pemda melaksanakan kebijakan 

administratif di dalam pengurusan kehutanan di daerah. Kinerja pengelolaan hutan 

lestari pada tingkat unit pengelolaan harus diserahkan sepenuhnya pada Kesatuan 

Pengelola Hutan (KPH) sebagai unit organisasi pemerintah. Transparansi, partisipasi 

dan akuntabilitas sesesuai prnsip tata kepemerintahan yang baik harus dapat diukur 

pada berbagai tingkatan pemerintahan hingga ke tingkat tapak. Selain itu, mekanisme 

penegakan dan sangsi hukum bagi organisasi pemerintah yang menyebabkan 

terjadinya kerusakan hutan perlu segera ditetapkan. 

Selain kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam pengelolaan hutan, 

terdapat pula hak masyarakat dalam pengelolaan hutan, baik masyatakat secara umum 

maupun masyarakat adat. Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA, 

hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan telah diatur. Pasal 2 ayat (4) UUPA 

mengatur bahwa Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, 
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sekedar diperlukan dan tidak  bertentangan dengan kepentingan  nasional, menurut 

ketentuan – ketentuan peraturan pemerintah.  

Peran serta masyarakat lokal dalam rangka pelestarian hutan merupakan hal yang 

mendasar dan positif, dimana kesadaran positif masyarakat dibangun dan 

dikembangkan sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap 

pengelolaan sumber daya hutan. Pada hakekatnya peran serta masyarakat adalah suatu 

proses perubahan perilaku masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan 

diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pembangunan. 

Dasar hukum penting lainnya bagi peran serta atau partisipasi masyarakat 

diakomodir dalam intruksi Mentari Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001, tentang 

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Community based forest management) yang 

ditekankan untuk mempromosikan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan 

hutan 

Hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan adalah hak yang 

menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai 

negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam 

masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan 

pernyataan pasal 2 ayat 4 ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap 

tidak dapat dihilangkan.  

Melihat kondisi bahwa pengelolaan akan hutan terbagi oleh kewenangan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat maka diperlukan adanya 

koordinasi, kerjasama, pengawasan dan kontroling dalam menjaga hubungan 

kewenangan tersebut agar tidak tumpang tindih. 

Selama ini menurunnya kontribusi ekonomi dan rendahnya peran masyarakat dalam 

pengurusan hutan menjadi indikator kegagalan tata kelola kehutanan. Tata kelola 

pengurusan hutan yang baik seharusnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi sektor 

kehutanan, terjaganya penutupan hutan, dan semakin sejahteranya masyarakat, 

terutama masyarakat sekitar hutan yang mata pencahariannya bergantung pada 

keberadaan sumber daya hutan. 

Berdasarkan fakta atas pembangunan kehutanan saat ini, upaya untuk mewujudkan 

tujuan pembangunan kehutanan membutuhkan dukungan politik dan kebijakan yang 

sangat kuat, serta mengadopsi paradigma baru yang mampu mengintegrasikan ragam 

perspektif tersebut di atas pada realitas ruang yang menopang fungsi ekologi, sosial-

budaya dan ekonomi secara simultan dan berkelanjutan. Peran ilmu pengetahuan dan 
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teknologi sebagai basis penetapan kebijakan dan praktek pengelolaan hutan harus 

ditempatkan secara tepat sebagai kekuatan untuk menggerakkan roda pembangunan 

kehutanan pada masa yang datang. Berbagai rencana jangka panjang terkait sektor 

kehutanan yang telah disusun tidak dapat berjalan dengan baik akibat lemahnya 

orientasi pemerintah untuk menyediakan kondisi pemungkin (enabling condition) bagi 

para pelaku pembangunan kehutan untuk berkompetisi secara bebas dan adil. 

Arahan umum pembangunan kehutanan difokuskan pada terwujudnya kawasan 

hutan yang menjamin efisiensi ekonomi-ekologi (ecological-economic efficiency) 

dengan memelihara kualitas ekosistem hutan (integritas, stabilitas dan produktivitas), 

mencegah deplesi sumberdaya dan eksternalitas negatif, memberikan manfaat kepada 

sebanyakbanyaknya orang di berbagai lapisan masyarakat secara adil dan merata. 

Kebijakan kehutanan juga harus meletakkan peran kehutanan di dalam konteks 

pembangunan ekonomi wilayah tanpa mengabaikan fungsi pengaturan jasa ekologis 

dalam kesatuan bentang alam wilayah provinsi dan kabupaten. 

Dalam kaitannya dengan wewenang untuk memutuskan apa yang dimaksud dengan 

lahan hutan dan mana yang boleh digunakan, Undang-undang Perencanaan Tata Ruang 

No. 26 Tahun 2007 memberikan hak untuk membuat keputusan-keputusan rencana tata 

guna lahan yang mendasar ini kepada pemerintah propinsi meskipun undang-undang 

ini bertentangan dengan Undang-undang Pokok Kehutanan tahun 1967.  Namun, 

Undang-undang Pokok Kehutanan yang direvisi pada tahun 1999 menetapkan bahwa 

pemerintah pusat tetap memegang hak untuk "menentukan hutan negara" dan 

"merencanakan penggunaan hutan," dan hanya perlu" memberi perhatian" terhadap 

rencana-rencana tata guna lahan yang dibuat berdasarkan undang-undang tata ruang.   

Kebijakan otonomi daerah juga telah menyulut perdebatan tentang pemerintah 

tingkat mana yang berwewenang untuk mengubah status lahan-lahan hutan.  Di 

Kalimantan Selatan, misalnya, telah terjadi perdebatan antara gubernur dan dua kepala 

desa di Pegunungan Meratus mengenai pemberian izin pembalakan kepada dua 

perusahaan penebangan kayu yang luas totalnya mencapai 83.000 ha.  Usulan kawasan 

konsesi ini berada di kawasan yang telah lama direncanakan sebagai hutan lindung, 

tetapi pada tahun 1999 Menteri Kehutanan saat itu mengubah status bagi 46.000 ha 

hutan lindung menjadi hutan produksi untuk mengakomodasi satu di antara dua 

perusahaan.  Masyarakat lokal Dayak menentang pembalakan di kawasan tersebut dan 

mengadakan suatu kampanye untuk menentang pemberian izin konsesi. 
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Para kepala desa juga dilaporkan menentang konsesi ini, tetapi pemerintah propinsi 

membantah dan mengatakan bahwa konsesi tersebut merupakan hak istimewa 

gubernur untuk mengeluarkan konsesi tanpa persetujuan para kepala desa, selama 

kawasan tersebut berada di lebih dari satu kabupaten.  Singkatnya, ada tiga tingkat 

pemerintahan yang saling memperebutkan hak untuk mengubah status kawasan hutan, 

dan interpretasi otonomi daerah yang berkaitan dengan tata guna lahan hutan dan 

eksploitasi, tidak jelas dan simpang-siur. 

Meskipun ada kerancuan dan jelas ada penyalahgunaan secara luas, pada bulan 

Mei 2001 Menteri Kehutanan saat itu memberitahukan kepada pers bahwa suatu 

keputusan Presiden akan segera dikeluarkan untuk memberikan kesempatan kepada 

para bupati untuk mengeluarkan izin HPH sepenuhnya dan akan memberikan mereka 

kekuasaan penting untuk mengelola dan mengawasi berbagai taman nasional dan hutan 

lindung.  Namun, pemerintahan baru Megawati Soekarnoputri kemungkinan akan 

memperlambat implementasi berbagai kebijakan otonomi daerah, dan telah memberi 

tanda-tanda akan merevisi undang- undang yang relevan untuk mengurangi kekuasaan 

para bupati baik terhadap sumber-sumber daya alam maupun masalah-masalah 

keuangan.  Megawati sendiri menyampaikan ketidakpuasannya dengan undang- 

undang pada bulan Mei 2001, dan mengatakan "Saya harap akan ada suatu revisi 

konsep undang-undang secepatnya".  Namun bagi para pejabat daerah yang telah 

merasakan memiliki kekuasaan dan berbagai keuntungan kendali lokal atas hutan dan 

sumber-sumber daya alam lainnya, mungkin akan sulit untuk melepaskan kekuasaan 

tersebut begitu saja dari mereka.  

Melihat berbagai contoh permasalahan dalam hubungan antara instansi 

pemerintah baik pusat dan daerah, dengan masyarakat  dapat terlihat bahwa 

permasalahan tidak hanya terjadi di tingkat praktik atau lapangan tetapi juga pada 

tingkat kebijakan (perundang-undangan). Adapun peraturan yang mengatur tentang 

kewenangan dalam pengelolaan hutan dan hubungan kewenangan tersebut antara lain. 
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No. Perundang-undangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Masyarakat 

1.  UU No.41 Th 99 

Tentang Kehutanan 

Pasal 4 

Semua hutan dikuasai oleh Negara, 

Penguasaan hutan oleh Negara 

memberi wewenang kepada 

pemerintah untuk: 

a. mengatur dan mengurus hutan, 

kawasan hutan, dan hasil hutan;   

b. menetapkan status kawasan hutan 

atau bukan kawasan hutan; 

c. mengatur dan menetapkan 

hubungan-hubungan hukum antara 

orang dengan hutan, serta mengatur 

perbuatan-perbuatan hukum 

mengenai kehutanan 

Pasal 60 

(1) Pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib melakukan pengawasan 

Pasal 60 

(1) Pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib melakukan pengawasan 

kehutanan. 

Pasal 62 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat melakukan pengawasan 

terhadap pengelolaan dan atau 

pemanfaatan hutan yang dilakukan 

oleh pihak ketiga 

Pasal 67 ayat (2) Pengukuhan 

keberadaan dan hapusnya 

masyarakat hukum adat ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 4 ayat (3) Penguasaan hutan 

oleh Negara tetap memperhatikan 

hak masyarakat hukum adat, 

sepanjang kenyataannya masih ada 

dan diakui keberadaannya, serta 

tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional. 

Pasal 60 ayat (2) Masyarakat dan 

atau perorangan berperan serta 

dalam pengawasan kehutanan. 

Pasal 62 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat melakukan pengawasan 

terhadap pengelolaan dan atau 

pemanfaatan hutan yang dilakukan 

oleh pihak ketiga. 
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kehutanan.  

Pasal 61 

Pemerintah berkewajiban melakukan 

pengawasan terhadap pengurusan 

hutan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah.  

Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam bidang Kehutanan  Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

No. Urusan Pemerintah Pusat  Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota/ Kabupaten 

1.  Perencanaan Hutan a. Penyelenggaraan inventarisasi 

hutan. 

b. Penyelenggaraan pengukuhan 

kawasan hutan. 

c. Penyelenggaraan penatagunaan 

kawasan hutan. 

d. Penyelenggaraan pembentukan 

wilayah pengelolaan hutan. 

e. Penyelenggaraan rencana 

kehutanan nasional 

f.   

2.  Pengelolaan Hutan a. Penyelenggaraan tata hutan. 

b. Penyelenggaraan rencana 

pengelolaan hutan. 

c. Penyelenggaraan pemanfaatan 

hutan dan penggunaan kawasan 

a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan 

pengelolaan hutan kecuali pada 

kesatuan pengelolaan hutan 

konservasi (KPHK). 

b. Pelaksanaan rencana 
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hutan. 

d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan 

reklamasi hutan. 

e. Penyelenggaraan perlindungan 

hutan. 

f. Penyelenggaraan pengolahan dan 

penatausahaan hasil hutan. 

pengelolaan kesatuan 

pengelolaan hutan kecuali pada 

kesatuan pengelolaan hutan 

konservasi (KPHK). 

c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan 

di kawasan hutan produksi dan 

hutan lindung, meliputi: 

1) Pemanfaatan kawasan hutan; 

2) Pemanfaatan hasil hutan 

bukan kayu; 

3) Pemungutan hasil hutan; 

4) Pemanfaatan jasa lingkungan 

kecuali pemanfaatan 

penyimpanan dan/atau 

penyerapan karbon. 

d. Pelaksanaan rehabilitasi diluar 

kawasan hutan negara. 

e. Pelaksanaan perlindungan hutan 

di hutan lindung, dan hutan 

produksi. 

f. Pelaksanaan pengolahan hasil 

hutan bukan kayu. 

g. Pelaksanaan pengolahan hasil 

hutan kayu dengan kapasitas 

produksi < 6000 m³/tahun. 

h. Pelaksanaan pengelolaan 
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KHDTK untuk kepentingan 

religi. 

3.  Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati 

dan 

Ekosistemnya 

a. Penyelenggaraan pengelolaan 

kawasan suaka alam dan 

kawasan pelestarian alam. 

b. Penyelenggaraan konservasi 

tumbuhan dan satwa liar. 

c. Penyelenggaraan pemanfaatan 

secara lestari kondisi 

lingkungan kawasan pelestarian 

alam. 

d. Penyelenggaraan pemanfaatan 

jenis tumbuhan dan satwa liar 

a. Pelaksanaan perlindungan, 

pengawetan dan pemanfaatan 

secara lestari taman hutan raya 

(TAHURA) lintas Daerah 

kabupaten/kota. 

b. Pelaksanaan perlindungan 

tumbuhan dan satwa liar yang 

tidak dilindungi dan/atau tidak 

masuk dalam lampiran 

(Appendix) CITES. 

c. Pelaksanaan pengelolaan 

kawasan bernilai ekosistem 

penting dan daerah penyangga 

kawasan suaka alam dan 

kawasam pelestarian alam 

Pelaksanaan pengelolaan TAHURA 

kabupaten/kota. 

4.  Pendidikan dan 

Pelatihan, 

Penyuluhan 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat di bidang 

Kehutanan 

a. Penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan serta pendidikan 

menengah kehutanan. 

b. Penyelenggaraan penyuluhan 

kehutanan nasional. 

a. Pelaksanaan penyuluhan 

kehutanan provinsi. 

b. Pemberdayaan masyarakat di 

bidang kehutanan. 

 

5.  Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (DAS 

Penyelenggaraan pengelolaan DAS. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas 

Daerah kabupaten/kota dan dalam 
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Daerah kabupaten/kota dalam 1 

(satu) Daerah provinsi. 

6.  Pengawasan 

Kehutanan 

Penyelenggaraan pengawasan 

terhadap pengurusan hutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Dari apa yang sudah diuraian pada bab-bab tersebut diatas dapat dikemukakan 

sebagai berikut:  

1. Penguasaan hutan di Indonesia dikuasai oleh negara. Hal ini sesuai dengan 

amanat Konstitusi di Indonesia.  Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.  

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat 

(3) UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk 

mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan 

hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status 

kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang 

dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan 

hukum mengenai kehutanan. Penguasaan hutan oleh Negara tetap 

memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih 

ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional. Pengurusan hutan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 

10 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksudkan untuk 

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta berguan dan lestati untuk 

kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan tersebut meliputi kegiatan 

penyelenggaraan: 

e) perencanaan kehutanan; 

f) pengelolaan kehutanan; 

g) penelitian dan pengemabngan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan 

kehutanan dan; 

h) pengawasan 
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2. Hubungan antar instansi pemerintah dengan masyarakat dalam peningkatan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dapat dilihat dari Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No 

23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 5 Tahun 

1960 tentang UUPA, Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah dan Intruksi Mentari Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001, tentang 

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Community based forest 

management) 

Pasal 4 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa semua 

hutan dikuasai oleh negara namun tetap harus memperhatikan kepentingan 

masyarakat hukum adat. Pasal 60 ayat (2) dijelaskan bahwa masyarakat dan 

atau perorangan  diberikan peran serta dalam pengawasan kehutanan.  

Pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa Hak menguasai dari negara 

tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah 

Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan 

tidak  bertentangan dengan kepentingan  nasional, menurut ketentuan – 

ketentuan peraturan pemerintah.  

Hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan 

adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian 

wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai 

bagian subordinat dari negara, dengan pernyataan pasal 2 ayat 4 ini 

membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dapat 

dihilangkan. 

 

B. Rekomendasi 

1) Banyak Peraturan perundang-undangan kehutanan tidak harmonis, tidak 

sinkron dan tidak komprehensif yang pada akhirnya menimbulkan berbagai 

sengketa dan/atau konflik di lapangan yang membawa merugikan tidak saja 

pemerintah dan pengusaha, akan tetapi juga masyarakat, terutama masyarakat 

yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Oleh karenanya perlu segera 

dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi semua peraturan perundangan-

undangan di bidang Kehutanan. 
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2) Terdapat beberapa permasalahan terkait materi muatan dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 oleh karena itu perlu dilakukan amandemen Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  
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