
RINGKASAN PUTUSAN Nomor 45/PUU-IX/2011 

 

Diresume oleh : Perkumpulan HuMa 

 

Pemohon: 

Pemerintah Kabupaten Kapuas, diwakili oleh : Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. (Bupati Kapuas), Drs. 

Hambit Bintih, MM (Perorangan), Drs Duwel Rawing (Perorangan), Drs. H. Zain Alkim (Perorangan), H. 

Ahmad Dirman (Perorangan), Drs. Akhmad TAufik, M.Pd.(Perorangan). 

Alasan-alasan Permohonan: 

1. MK untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 3 UU No. 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang.  

 

2. Hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon I maupun masyarakat Kabupaten Kapuas 

telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUK yang menyatakan: “Kawasan hutan 

adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” 

 

3. Hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon I maupun masyarakat Kabupaten Kapuas 

dirugikan karena Kapuas telah menjadi daerah otonom sejak tahun 1953 

 

4. Pada 12 Oktober 1982 telah dikeluarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 

759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I 

Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 hektar yang didalamnya menunjuk wilayah hutan di 

Kabupaten Kapuas 

 

5. Pemohon menyimpulkan dari pengertian pasal 1 angka 3 bahwa meskipun suatu kawasan hutan 

belum ditata batas dan ditetapkan oleh pemerintah, statusnya adalah kawasan hutan 

 

6. Pemohon mengartikan bahwa frasa “ditunjuk dan atau” dalam pasal 1 angka 3 UU Kehutanan 

memberikan peluang kepada pemerintah untuk mengartikan penunjukan sama dengan 

penetapan kawasan hutan, padahal berdasarkan pasal 14 dan 15 UU Kehutanan, penunjukan 

dan penetapan adalah hal yang berbeda 

 

7. Tanggal 10 Juli 2003, Menteri Kehutanan mengeluarkan SE No 404/Menhut-II/03 yang berisi 

bahwa “Bagi setiap provinsi yang belum ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang 



penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), 

maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan 

Menteri Kehutanan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Tetapi karena Kalteng belum 

memiliki padu serasi antara RTRWP dengan TGHK maka yang digunakan adalah TGHK yang 

mengacu pada Kepmentan Nomor 759 tahun 1982.  

 

8. Akibat penafsiran pasal 1 angka 3 oleh pemerintah, seluruh wilayah Kabupaten Kapuas 

dimasukkan kedalam kawasan hutan, maka Pemohon I tidak bisa melaksanakan kewenangan 

otonomi seluas-luasnya khususnya dalam memberikan perijinan usaha yang baru dan 

perpanjangan izin lama terkait usaha perkebunan, pertambangan, peternakan, dan sebagainya. 

 

9. Selain itu, pemohon I juga mendapat ancaman kriminalisasi oleh aparat penegak hukum dan 

Kementerian Kehutanan karena dianggap memberikan izin baru atau izin perpanjangan karena 

dianggap masuk kawasan hutan 

 

10. Pasal 1 angka 3 menyebabkan hak konstitusional masyarakat Kapuas dirugikan atau berpotensi 

hilang  

 

11. Berdasar Kepmentan No 759 Tahun 1982, seluruh wilayah Kapuas ditunjuk sebagai kawasan 

hutan, karenanya Pemohon I beserta 329.440 penduduk Kapuas dapat dipidana berdasar pasal 

50 ayat (3) huruf a dan b jo Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan 

 

Kerugian konstitusional Pemohon I: 

1. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya 

2. Tidak dapat mengimplementasikan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

(RTRWK) dan Perda Provinsi Kalteng tentang RTRWP karena seluruh wilayahnya masuk sebagai 

kawasan hutan jika tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan 

3. Dapat dipidana karena memasuki kawasan hutan tanpa ijin 

4. Hak kebendaan dan hak masyarakat Kapuas atas tanah dan bangunan berpotensi dirampas 

negara 

Kerugian konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V : 

1. Diancam pidana sesuai pasal 50 dan 78 UU Kehutanan karena memberikan izin baru atau 

memperpanjang izin dalam kawasan hutan. Ancaman tersebut diperkuat dengan Surat Menteri 

Kehutanan Nomor S.193/Menhut-IV/2011 tanggal 18 April 2011 perihal Tim Penyelidikan dan 

Penyidikan Penggunaan Kawasan Hutan yang Tidak Prosedural di Provinsi Kalteng. Padahal 

selama menjadi Bupati, Pemohon II sampai V telah menerbitkan dan/atau memperpanjang izin 

diwilayahnya 



2. Sesuai Surat No. S.575/Menhut-II/2006 tanggal 11 September 2006 perihal Pencabutan Surat 

Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 773/VIII-KP/2000 tanggal 12 

September 2000 yang menyatakan “Hasil paduserasi antara RTRWP dengan TGHK Kalteng yang 

telah ditetapkan oleh Gubernur Kalteng dengan Keputusan No 008/965/4/BAPP tanggal 14 Mei 

1999 tidak dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penentuan status kawasan hutan karena 

belum ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan 

Hutan 

3. Surat No S.255/Menhut-II/07 tanggal 11 April 2007 perihal Pemanfaatan areal/kawasan hutan 

menyatakan : “Penggunaan kawasan hutan yang didasarkan Perda sebagai KPP dan KPPL yang 

tidak perlu pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, dapat mengakibatkan 

pelanggaran hukum dan dapat diancam sanksi pidana.”Karena itu pemohon dapat dipidana 

karena memasuki dan menduduki kawasan hutan tanpa ijin, dan dapat dipidana karena 

memberikan ijin baru atau memperpanjang ijin 

Kerugian konstitusional Pemohon VI : 

1. Tidak adanya kepastian hukum menyangkut hak kebendaan dan hak milik 

 

Alasan-alasan Para Pemohon Mengajukan JR Pasal 1 angka 3: 

Alasan umum : 

Pasal 1 angka 3 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 18 ayat 2, pasal 18 ayat 5, pasal 18 ayat 6, 

pasal 18 A ayat 2, pasal 28 D ayat 1, pasal 28 G ayat 1, pasal 28 H ayat 1, pasal 28 H ayat 4 UUD 1945 

Alasan Khusus: 

1. Para Pemohon Berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil 

2. Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum terhadap Status Kawasan 

Hutan 

3. Terdapat kesalahan implementasi pengertian kawasan hutan, adanya kebijakan Kementerian 

Kehutanan dalam menentukan luas kawasan hutan seperti di Sumatera Utara, Kalimantan 

Timur, Kalimantan Barat 

4. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum di Wilayah Para Pemohon 

5. Seharusnya berdasar ketentuan Pasal 1 angka 3, pasal 14, dan pasal 15 dan penjelasan pasal 15 

(1) UU Kehutanan, pengertian kawasan hutan bukan hanya ditafsirkan dengan kegiatan 

penunjukan, tetapi adalah kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang meliputi penunjukan, 

penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan 

6. Berdasarkan peta lampiran Kepmentan Nomor 759 Tahun 1982 dan Pasal 1 angka 3 UU 

Kehutanan, seluruh wilayah Kalteng berada di kawasan hutan. Sedangkan kegiatan pengukuran 

dan penataan batas kawasan hutan belum diselesaikan secara tuntas.  

7. Sejak tahun 1993, Kalteng telah memiliki RTRWP dengan Perda No. 5 Tahun 1993 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng. Perda ini dirubah dengan Perda No. 8 



Tahun 2003. Perda ini merespon keluarnya UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang 

menginstruksikan kepada Pemerintah Provinsi untuk membentuk RTRWP.  

8. Paduserasi RTRWP Kalteng dengan Kepmentan Nomor 759 tahun 1982 dilakukan dengan 

membentuk Keputusan Kepala Daerah Tingkat I KAlteng No 008/054/IV/BAPP tanggal 16 MAret 

1999 tentang Hasil pemaduserasian antara Peta Kawasan Lindung dan Budidaya Rencana Tata 

Ruang Wilayah dengan Peta TGHK Kalteng. Dengan paduserasi ini, luas wilayah Kalteng 

meningkat menjadi 15.759.494,45 hektar dengan komposisi kawasan hutan : 5.325.233,27 

hektar dan kawasan hutan : 10.434.361,18 hektar. Pasal 5 Keputusan Gubernur Kalteng No. 

008/054/IV/BAPP menyatakan bahwa : “Dengan telah diterbitkannya Peta Dimaksud pada pasal 

3, maka Peta TGHK dinyatakan tidak berlaku lagi bagi arahan penggunaan lahan di Kalimantan 

Tengah. 

9. Tanggal 12 September 2000, Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan 

Surat No. 778/VIII-KP/2000 tentang Pertimbangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan 

yang intinya menyatakan : “Berkenaan dengan pencadangan areal untuk pencadangan usaha 

budidaya perkebunan pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman 

dan Penggunaan Lainnya (KPPL) berdasarkan paduserasi RTRWP dengan TGHK Kalteng 

(Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 008/965/IV/BAPP tanggal 14 Mei 1999, maka 

tidak diperlukan proses pelepasan kawasan hutan 

10. 10 Juli 2003, terbit Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003 

yang memberikan instruksi sepihak terhadap Provinsi yang belum memiliki peta paduserasi 

antara TGHK dengan RTRWP untuk menggunakan acuan TGHK. Menurut pemohon, terbitnya 

surat ini seolah-olah meniadakan proses paduserasi yang sebelumnya dilakukan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah selama 4 tahun mulai 1994-1998 

11. 11 September 2006, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Menteri Kehutanan No. 

S575/Menhut-II/2006 perihal Pencabutan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan 

Perkebunan No. 778/VII-KP/2000 tanggal 12 September 2000, bahwa permohonan penggunaan 

kawasan KPP dan KPPL ditindaklanjuti dengan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri 

Kehutanan.  

12. Menteri Kehutanan lalu mengeluarkan surat No. 255/Menhut-II/07 tanggal 11 April 2007 perihal 

pemanfaatan areal/kawasan hutan yang menentukan :”Penggunaan kawasan hutan yang 

didasarkan PERDA sebagai KPP dan KPPL yang tidak perlu pelepasan kawasan hutan dari Menteri 

Kehutanan, dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan dapat diancam sanksi pidana 

13. Gubernur Kalteng menyampaikan Laporan kepada Presiden RI tanggal 27 April 2011 tentang 

Laporan Adanya Kesepakatana bersama Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se 

Kalimantan Tengah. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa “Usulan penetapan rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (RTRWP) yang sudah berjalan 4 (empat) tahun 

dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, maka seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan 

Tengah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada 5 April 2011 telah 

menyepakati bahwa PERDA No. 8 Tahun 2003 tentang RTRWP Kalteng tetap digunakan sebagai 

dasar untuk pengambilan kebijakan. 



14. Hak konstitusional Para Pemohon Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian 

Hukum Menjadi Tidak Pasti Karena Para Pemohon Sewaktu-waktu Dapat Dipidana Jika 

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Masih Menjadi Rujukan untuk Menentukan Wilayah Kawasan Hutan 

15. Sesuai surat Menteri Kehutanan No.S 255/Menhut-II/07 tanggal 11 April 2007 perihal 

Pemanfaatan areal/kawasan hutan, menentukan bahwa “penggunaan kawasan hutan yang 

didasarkan PERDA sebagai KPP dan KPPL yang tidak perlu pelepasan kawasan hutan dari Menteri 

Kehutanan, dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan dapat diancam sanksi pidana.” 

16. Berdasar Surat Edaran Menteri Kehutanan No. S95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010 

tentang Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural, dan Hasil Ekspose Penanganan 

Penggunaan Kawasan Hutan Yang Tidak Prosedural untuk Kegiatan Perkebunan dan 

Pertambangan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Palangkaraya, diduga telah terjadi pelanggaran 

tindak pidana kehutanan atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan dan 

pertambangan tanpa ijin dari Menteri Kehutanan. 

17. Tanggal 18 April 2011, terbit Surat Menteri Kehutanan No. S 193/Menhut-IV/2011 tentang Tim 

Penyelidikan dan Penyidikan Penggunaan Kawasan Hutan yang Tidak Prosedural di Kalteng yang 

ditujukan kepada Gub Kalteng dan Bupati/Walikota se-Kalteng. Isi surat itu : “Berdasarkan hasil 

ekspose Bupati/Walikota se-Kalteng dan data serta informasi yang kami peroleh dari instansi 

terkait dan laporan masyarakat, diduga telah terjadi pelanggaran tindak pidana kehutanan atas 

penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan tanpa ijin Menteri 

Kehutanan. Disamping itu diduga terjadi pelanggaran tindak pidana lainnya seperti korupsi, 

lingkungan hidup, dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat.” 

18. Penulisan frasa “dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan Tidak Lazim dalam penulisan 

sebuah pasal dalam peraturan perundang-undangan 

19. Ketentuan pasal 1 angka 3 UU Kehutanan tidak konsisten dengan pasal 14 dan pasal 15 UU 

Kehutanan 

20. Lokasi-lokasi di Kabupaten Kapuas Secara Faktual Bukan Berupa Hutan, Namun Dinyatakan 

Sebagai Kawasan Hutan Akibat Adanya Ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan 

21. Aset-aset daerah Pemohon I maupun fasilitas lainnya yang dibangun sejak tahun 1950 berada 

dikawasan hutan akibat adanya pasal 1 angka 3 UU Kehutanan dan Kepmentan No. 759 tahun 

1982 

22. Pemohon I tidak bisa mengembangkan potensi daerah karena seluruh wilayahnya ditunjuk 

sebagai kawasan hutan. Padahal kehadiran perkebunan besar swasta yang berinvestasi di 

Kabupaten Kapuas disamping membuka lapangan kerja bagi masyarakat juga menyumbang 

pendapatan negara. Tercatat 6 perkebunan besar swasta yang menyumbang pajak sebesar Rp. 

42.566.733.377,58. Sedangkan perkembangan investasi di Kabupaten Kapuas melibatkan 25 

perusahaan besar dengan luas lahan 378.441 hektar 

23. Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan Mengakibatkan Pemerintah Pusat dapat sewenang-wenang 

dalam memberikanstatus kawasan hutan didaerah Para Pemohon. Dalam hal ini pemohon 

menggunakan argumentasi asas Domein Verklaring pemerintah kolonial Hindia Belanda. 

24. Kewenangan Pemohon I untuk terlibat dalam proses pengukuhan kawasan hutan menjadi hilang 

akibat penunjukan kawasan hutan disamakan dengan penetapan kawasan hutan 



25. Hak konstitusional masyarakat Kabupaten Kapuas dan Pemohon VI berupa hak kebendaan dan 

bertempat tinggal dirugikan dengan adanya pasal 1 angka 3 UU Kehutanan 

26. Hak konstitusional masyarakat Kabupaten Kapuas dan Pemohon VI berupa Hak Milik Dirugikan 

dengan adanya pasal 1 angka 3 UU Kehutanan 

27. Dengan ditafsirkannya penunjukan kawasan hutan sama dengan penetapan kawasan hutan 

mengakibatkan kementerian kehutanan hanya mengejar target luasan kawasan hutan tanpa 

memedulikan upaya menjaga hutan 

Tuntutan : 

Menyatakan pasal 1 angka 3 UU Kehutanan sepanjang frasa “ditunjuk dan atau” bertentangan dengan 

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

Keterangan ahli Pemohon (5 orang) 

1. Prof. Dr.HM. Hadin Muhjad, S.H.,MHum 

Menerangkan bahwa status dan batasan kawasan hutan akan memberikan kepastian hukum 

bila dilakukan dengan empat tahapan : penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan 

kawasan hutan. Apabila hanya satu tahapan yaitu penunjukan mana belum ada kepastian 

hukum 

2. Istilah penunjukan tidak dikenal dalam hukum administrasi. Dalam hukum administrasi, salah 

satu aspek untuk mengukur keabsahan penetapan adalah menyangkut prosedur pembuatan. 

3. Pasal 1 angka 3 tidak memberikan perlindungan kepada warga negara yang harus aktif dalam 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 

Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H.MH 

1. Menteri Kehutanan menafsirkan secara sepihak pasal 1 angka 3 uu kehutanan. PEnafsiran 

sepihak ini adalah tindakan tanpa wewenang atau ultra vires, sehingga apapun bentuk 

hukumnya, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum 

2. Kewenangan untuk menafsirkan ada pada hakim 

Tommy Hendra Purwaka, S.H.LLM, PHD 

1. Penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan hutan oleh Kementerian Kehutanan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat tidak akan tercapai hanya dengan menunjuk dan menetapkan 

kawasan hutan, serta mempertahankan keberadaannya hanya sebagai hutan tetap berdasarkan 

pasal 1 angka 3, tanpa melibatkan pemerintah dan rakyat daerah yang memiliki hak-hak 

konstitusional atas hutan dan hak-hak konstitusional lainnya yang berkaitan dengan hutan 

2. Kegiatan yang dilakukan Kementerian Kehutanan berdasar pasal 1 angka 3 merupakan kegiatan 

kepemilikan daripada kegiatan dari pihak penerima kuasa atau mandate. 

Kurnia Toha, S.H.LLM,PhD 



1. Semua kata atau kalimat dalam UU No 41 tahun 1999 harus mempunyai definisi yang ada dalam 

pasal 1 dimaksud 

2. Pasal 1 angka 3 mengakibatkan ketidakpastian hukum karena perbedaan penafsiran, dan 

pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dan instansi pemerintah karena proses penetapan 

kawasan cukup ditunjuk tanpa proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum 

3. Pasal 1 angka 3 menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dilanggarnya hak-hak setiap 

orang, tidak ada perlindungan terhadap pribadi, tidak tercipta hidup sejahtera lahir batin, dan 

diambilnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang. 

DR. Sadino, S.H.MH. 

1. Yang dialami pemerintah Kalteng adalah bentuk pelanggaran hak konstitusional secara 

terstruktur dan sistemik 

2. Surat Menteri Pertanian tidak dikenal dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kehutanan karena UU ini hanya mengenal penetapan kawasan hutan 

3. Penunjukan kawasan hutan tidak dilakukan pengukuhan adalah melanggar  peraturan 

perundang-undangan kehutanan dan melanggar hak konstitusi para pemohon. 

Keterangan 2 saksi Pemohon :  

I Ktut Subandi 

1. Penunjukan kawasan hutan sering menimbulkan konflik penggunaan lahan di lapangan antara 

pemerintah dengan masyarakat adat, atau perusahaan dengan masyarakat adat karena batas-

batas kawasan hutan tidak ada 

2. Telah ada kesepakatan antara Gubernur dan Menteri Pertanian yang melahirkan peta rencana 

pengukuhan dan penatagunaan hutan provinsi Kalteng tahun 1982, tetapi kesepakatan ini 

belum dapat dipahami oleh saksi karena faktanya 99,6% wilayah Kalteng adalah hutan 

3. Saksi sulit member ijin kepada masyarakat maupun dunia usaha karena tidak jelasnya batas-

batas kawasan hutan 

Jaholong Simamora 

1. Dengan RTRWP atau TGHK 1982, BPN dibayangi rasa ketakutan dan takut dipidana, sehingga 

pelayanan pertanahan macet 

Keterangan Pemerintah 

1. Tentang legal standing, pemerintah berpendapat Pemohon I dikategorikan perorangan bukan 

Pemda Kapuas, karena tidak mengajukan permohonan bersama-sama DPRD 

2. Pemohon VI yang berkedudukan sebagai warga negara dan dirugikan karena persoalan sertifikat 

tanah yang ditolak, adalah bukan domain Mahkamah Konstitusi 

Penjelasan Pemerintah Atas Materi yang Diujii 



1. Pemerintah menyusun rencana penatagunaan hutan disetiap wilayah Provinsi dengan melalui 

kesepakatan antara instansi-instansi yang berkaitan di daerah, yang disebut Tata Guna Hutan 

Kesepakatan (TGHK). TGHK adalah kegiatan guna menentukan peruntukan hutan diwilayah 

provinsi yang bersangkutan yang menurut fungsinya didasarkan pada kesepakatan antara 

instansi yang berkaitan dengan penggunaan lahan.  

2. Naskah TGHK disusun oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi bersama Kepala Balai Planologi 

Kehutanan, termasuk penentuan lokasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka memenuhi 

luas kawasan hutan optimal. Naskah ini dimusyawarahkan dan disepakati didaerah dengan 

rekomendasi Gubernur yang bersangkutan, disampaikan kepada Dirjen untuk dinilai dan 

disempurnakan lalu diajukan kepada Menteri Pertanian untuk disahkan. Naskah rencana TGHK 

ini menjadi dasar pemerintah untuk melakukan penunjukan kawasan hutan di tiap-tiap provinsi, 

termasuk Kalteng. Sehingga TGHK seluas 15.300.000 hektar ini sesuai peraturan perundangan 

yang berlaku dan melalui kesepakatan antar instansi didaerah. 

3. Jika TGHK itu tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan didaerah, daerah dapat 

mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap luasan kawasan hutan 

in casu, dengan mengeluarkan status (merubah peruntukan) kawasan hutan yang direncanakan 

untuk kepentingan pembangunan sektor lain.  

4. Para pemohon telah melalui Gubernur Kalteng telah mengajukan usulan perubahan kawasan 

hutan dan revisi RTRW Kalteng. Pemerintah lalu membentuk tim terpadu untuk meneliti usulan 

itu. Hasilnya : perubahan peruntukan kawasan hutan seluas  ± 1.405.595 hektar, perubahan 

fungsi kawasan hutan seluas ± 689.666 hektar, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi 

kawasan hutan seluas ± 29.672 hektar 

5. Menhut menerbitkan SK.292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 untuk perubahan-perubahan 

tersebut 

6. Pengertian kawasan hutan tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan Pemda 

menjalankan urusan otonominya, karena semua urusan pemerintahan termasuk bidang 

kehutanan telah dibagi habis sebagaimana diatur di PP No. 38 tahun 2007. Dalam lampiran AA 

dijelaskan bahwa: urusan penunjukan kawasan hutan, peran pemerintah daerah 

kabupaten/kota adalah pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, 

kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. Karena itu urusan kehutanan 

adalah urusan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Kesimpulan: 

1. Menyatakan Pemohon I-VI tidak memiliki legal standing 

2. Permohonan pengujian Pemohon I-VI tidak dapat diterima 

3. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan 

4. Menyatakan ketentuan pasal 1 angka 3 tidak bertentangan dengan UUD 1945 

Keterangan Ahli Pemerintah 

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H.MH. 



1. Tujuan penunjukan dalam UU Kehutanan adalah awal suatu perbuatan hukum untuk pertama 

kalinya yang diberikan terlebih dahulu kedalam sebuah wilayah atau kawasan tertentu, sehingga 

dia menjadi kawasan hutan 

2. Langkah selanjutnya dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka dia harus 

ditetapkan sebagai hutan. Setelah ditunjuk dan diperlakukan sebagai hutan, upaya selanjutnya 

adalah upaya melindungi hutan. 

3. Pengurusan hutan dilaksanakan dengan perspektif dan pendekatan ekosistem, ekoregion, tidak 

dapat didasarkan semata-mata pada wilayah administrative pemerintahan atau territorial 

4. Pasal 15 merupakan tolok ukur penjabaran yang harus dilakukan selanjutnya dengan berbagai 

tahapan yaitu penataan tata batas, pemetaan, dan penetapan.  

5. Implikasi hukum penunjukan adalah ia merupakan produk hukum, mengikat, dan merupakan 

dasar bagi dikeluarkannya berbagai kegiatan, termasuk perizinan 

Prof. Dr. Ir. Herwint Simbolon, MSc 

1. Ada 2 aspek dari pasal 1 angka 3 yaitu :aspek fungsi kawasan hutan sebagai ekosistem yang 

menopang kehidupan, dan kedua adalah aspek sejarah kawasan hutan di Indonesia 

2. Berdasarkan sejarah, kawasan hutan di Indonesia sudah ditetapkan sejak jaman Hindia Belanda, 

khususnya provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Madura, Bali, dan sebagian di 

Sumatera. 

3. Kawasan hutan  di provinsi-provinsi lain diluar Pulau Jawa sudah ditetapkan sebelum UU 

Kehutanan diundangkan, seperti Kalteng. 

4. Pasal 81 UU Kehutanan menyatakan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk/dan atau 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum UU Kehutanan, 

dinyatakan tetap berlaku. Hal ini untuk menunjukkan bahwa UU Kehutanan lebih berfungsi 

untuk penguatan dan pengaturan penetapan pengelolaan kawasan hutan yang sudah 

ditetapkan sebelumnya 

5. Penunjukan kawasan hutan sebenarnya bersifat deklarasi dari suatu proses yang dimulai dari 

usulan gubernur, walikota, atau bupati 

Keterangan Pihak Terkait 

1. Pihak terkait I dan Pihak Terkait II, yaitu Ahmad Rizky dan Khotib merupakan WNI bertempat 

tinggal di Kampung Nyungcung, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, yang 

seluruh wilayahnya dimasukkan oleh Menteri Kehutanan menjadi kawasan Taman Nasional 

Gunung Halimun Salak (TNGHS) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-

II/2003. 

2. Dalam proses terbitnya Keputusan Menteri tersebut tanpa keterlibatan dan persetujuan dari 

pihak terkait dan seluruh penduduk Desa Malasari 

3. Apabila MK mengabulkan permohonan pengujian pasal 1 angka 3 yang diajukan para pemohon, 

potensi kerugian atau kerugian konstitusional yang dialami Pihak Terkait tetap akan terjadi 



4. Tindakan pemerintah yang tidak mengikutsertakan Pihak Terkait dalam proses penunjukan 

kawasan hutan merupakan bentuk pengingkaran dan pelanggaran terhadap Pasal 28 D ayat 1 

UUD 1945. 

Petitum Pihak Terkait 

1. Mengabulkan permohonan menjadi Pihak Terkait dan mendatangkan saksi dan ahli dalam 

pemeriksaan pengujian UU a quo 

2. Menolak permohonan pengujian pasal 1 angka 3 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 

terhadap UUD 1945 

3. Menyatakan pasal 1 angka 3 sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally 

constitutional), yaitu konstitusional sepanjang frasa “ditunjuk dan/atau ditetapkan” dimaknai 

sebagai ditunjuk dan/atau ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat yang 

terkena dampak dari penunjukan/dan atau penetapan kawasan hutan. Sehingga pasal 1 angka 3 

dimaknai : “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh 

Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap setelah mendapatkan 

persetujuan dari masyarakat yang akan terkena dampak.” 

4. Menyatakan pasal 1 angka 3 sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat , yaitu konstitusional 

sepanjang lima tahun sejak pembacaan putusan Mahkamah sampai pemerintah melakukan 

penetapan kawasan hutan dengan persetujuan masyarakat yang terkena dampak dari 

penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan. 

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi 

Tentang Legal Standing Pemohon: 

1. Pemohon I memenuhi kualifikasi sebagai Lembaga Negara, Pemohon II-VI memenuhi kualifikasi 

sebagai perorangan warga negara 

Tentang Pokok Permohonan : 

1. Dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekendak hatinya, 

akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta 

tindakan berdasarkan Freiss Ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu 

kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan 

peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan 

kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus 

direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary 

powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya 

sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan; 

2. Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU 

Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang  a quo hanya 

menyebutkan bahwa, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 



ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, 

sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang  a quo menentukan secara tegas adanya 

tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 

a quo menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 

dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas 

kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo penunjukan kawasan hutan adalah salah satu 

tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan 

yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 1 UU a quo 

3. Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan diatas sejalan dengan asas negara hukum 

yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, 

“Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara 

lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) 

pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi 

keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus 

mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, 

misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai 

kawasan hutan tersebut;  

4. Menimbang bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses 

pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 

3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat 

(3) UUD 1945. Selain itu frasa  “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-

Undang  a quo. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian 

hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 

5. Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 

81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini 

dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun 

Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang  a quo mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau 

ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 

Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat;  

6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, 

permohonan para Pemohon beralasan hukum; 

Kesimpulan 



1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo 

2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a 

quo 

3. Permohonan para pemohon beralasan hukum 

Amar Putusan 

Mengadili 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;  

2. Frasa “ditunjuk dan atau”  dalam Pasal  1 angka 3 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Frasa “ditunjuk dan atau”  dalam Pasal  1 angka 3 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 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 


