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Penguasaan Hutan dalam Putusan MK 35/2012
Sebelum Putusan MK 35/2012
• Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam
wilayah masyarakat hukum adat.
• Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak

Sesudah Putusan MK 35/2012
• Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat.
• Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan

masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih

(mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

ada dan diakui keberadaanya, serta tidak bertentangan

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya) sepanjang, masih

dengan kepentingan nasional.

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

• Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan
hutan hak.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur
dalam undang-undang.

• Hutan negara dapat berupa hutan adat.

• Hutan negara tidak termasuk hutan adat.

• Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana

• Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat

pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut

ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat

kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan

hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui

masih ada dan diakui keberadaannya.

keberadaannya.

Pasal 67 UU Kehutanan dan
pengakuan MHA
Pasal 67 mengatur 3 hal:
• Hak MHA dalam urusan kehutanan dan hasil hutan
• Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA dengan Perda
• Pengaturan MHA dalam PP
Putusan MK 35/2012 tidak membatalkan Pasal 67.
“Keberadaan masyarakat hukum adat, fungsi dan status hutan (adat), penguasaan hutan, mensyaratkan sepanjang
menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sehingga seluruh pertimbangan hukum yang telah
disebutkan di atas mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum ini. Adapun tentang pengukuhan dan
hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Pemerintah, menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD
1945.”

Beberapa persoalan konsep hukum
Pelaksanaan HMN terhadap hutan dan

Jika HUTAN ADAT adalah “hutan yang

1

berada dalam wilayah masyarakat hukum
adat”, maka yang perlu ditetapkan itu

3

prinsip NKRI yang diatur dalam undang-

MHA?

undang. Artinya berbagai undang-undang

02
adat sepanjang menurut kenyataannya

2

5

MHA masih ada dan diakui
keberadaannya. Dengan demikian, norma
ini mensyaratkan wilayah MHA harus
didahului denguan pengakuan subyek
hukumnya (MHA). Pengakuan dengan
Perda (Pasal 67 tidak berubah)

MHA, sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan

apakah wilayah MHA atau keberadaan

Pemerintah menetapkan status hutan

kehutanan, tetap memperhatikan hak

4

terkait hak MHA (tidak harus UU MHA)
dapat jadi rujukan.

Pemerintah (bukan pemerintah daerah)
yang menetapkan status hutan, termasuk
hutan adat.

Memahami Politik Hukum
• Relasi konfigurasi politik dan watak produk hukum (Mahfud, 2006)

Hak Menguasai Negara
dalam UU Kehutanan

KONFIGURASI POLITIK:

PRODUK HUKUM:

DEMOKRATIS
OTORITER

RESPONSIF/POPULISTIK
KONSERVATIF/ORTODOKS/ELITIS

PRODUK HUKUM RESPONSIF mencerminkan rasa keadilan dan harapan masyarakat,
terdapat partisipasi penuh masyarakat.
PRODUK HUKUM KONSERVATIF mencerminkan visi sosial elit politik, keinginan
pemerintah, positivis-instrumentalistik, alat pelaksana ideologi negara

• Mengatur dan mengurus hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan
• Menetapkan status kawasan hutan
• Mengatur dan menetapkan hubungan hukum
antara orang dengan hutan, serta mengatur
perbuatan hukum mengenai kehutanan

Berjalan tidak dalam kondisi
vakum;

•
•
•
•
•

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Dipengaruhi oleh konfigurasi
sosial-politik pada masanya
Membawa pada pendulum
konservatif atau responsif

INDIKATOR
PENILAI
(Putusan MK
3/PUUVIII/2010)

Merumuskan kebijakan
Melakukan pengurusan
Melakukan pengaturan
Melakukan pengelolaan
Melakukan pengawasan

(tafsir Mahkamah Konstitusi)
•

Pasal 2 ayat (1) UUPA

Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat
Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi
rakyat
Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan
manfaat sumber daya alam
Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun
temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam

•
•

Mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang
angkasa tersebut;
Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;
Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sumber: M.A. Safitri, 2018.

Kearifan Lokal, subyek,
obyek, wilayah
• Putusan MK 35/2012 menyatakan bahwa penguasaan hutan
oleh negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya)
yang diatur dalam undang-undang.
• UU 32/2009 mengatur kearifan lokal sebagai salah satu
bentuk hak tradisional. Diturunkan dalam Permenlhk
34/2017.
• Bagaimana Permenlhk ini dapat diterapkan untuk
perlindungan hak MHA di Papua dan Papua Barat?

Prosedur Pengakuan
Kearifan Lokal
Inventarisasi

Penetapan

Pengumuman

oleh

Dilakukan
pengampu
Dilakukan
Pemerintah/Pemda

Menteri
Gubernur, atau
Bupati

Penanganan
Keberatan

Penetapan mencakup:
- Subyek/Pengampu
- Wilayah Kearifan Lokal
- Jenis SD Genetik
- Jenis Kearifan Lokal
- Skema pemanfaatan
- Hak, kewajiban pengampu
- Tanggung jawab pemerintah dan
pengakses

Verifikasi
Validasi

Catatan Penutup
• Sistem hukum masih menempatkan subyek hukum sebagai titik masuk
pengakuan hak MHA dan hutan adat.
• Faktor sosial-politik-ekonomi menentukan dalam proses pengakuan
• Bukan berarti jalan buntu, terdapat opsi hukum lain untuk pengakuan
hak MHA melalui regulasi Kearifan Lokal
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