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ABSTRAK
Hutan di Indonesia berdasarkan status penguasaannya terdiri dari Hutan Negara
dan Hutan Hak. Selama ini Hutan Adat status penguasaannya dimasukkan dalam
Hutan Negara. Karena dianggap melanggar hak konstitusional masyarakat hukum
adat, sehingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
diajukan judicial review. Pengujian UU Kehutanan tersebut diajukan oleh Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu kepada
Mahkamah Konstiusi dengan nomor registerasi 35/PUU-X/2012. Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adat bukan lagi
menjadi bagian dari hutan negara, kategori hutan hak di dalamnya haruslah
dimasukkan hutan adat. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah; (1)
Bagaimana Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
Terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Terkait dengan Hutan Adat di Provinsi Riau ?, (2) Bagaimana Kedudukan Hutan
Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap
Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ?.
Penelitian termasuk dalam penelitian hukum normatif. Selain itu juga
menggunakan penelitian hukum empiris dengan cara wawancara untuk
memperkuat penelitian. Data yang digunakan data primer dan sekunder, analisis
data secara deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan secara deduktif.
Pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia) melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan
Hak, pelaksanaan tersebut terdapat dua tahapan yaitu: (1) Pengakuan atas
eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayat melalui Peraturan Daerah, di
Provinsi Riau hal inilah yang menjadi persoalan utama, karena belum adanya
Peraturan Daerah yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat atau hak
ulayat masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Riau (2) Penetapan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Provinsi Riau karena belum adanya
Peraturan Daerah yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat atau hak
ulayat, mengakibatkan belum adanya satupun hutan adat di Provinsi Riau yang
mendapatkan penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui
surat keputusannya. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut, maka terjadi pergeseran kedudukan hutan adat, dari yang sebelumnya
dimasukkan bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Kedudukan, Hutan Adat.
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ABSTRACT
Forests in Indonesia based on their ownership status consist of State Forest and
Private Forest. During this time the Customary Forest's status of possession was
included in the State Forest. Because it is considered to violate the constitutional
rights of customary law communities, so that Law Number 41 of 1999 concerning
Forestry is filed with judicial review. The Forestry Law Test was submitted by the
Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN), the Kenegerian Kuntu
Customary Law Community Unit and the Kesepuhan Cisitu Indigenous
Community Unit to the Constitutional Court with a registration number 35 / PUUX / 2012. Based on the Decision of the Constitutional Court Number 35 / PUU-X
/ 2012 concerning the Testing of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry,
customary forests are no longer a part of state forest, the category of rights forests
within them must be included in customary forests. The formulation of the
problem in this study is; (1) How is the Implementation of Constitutional Court
Decision Number 35 / PUU-X / 2012 Against Testing of Law Number 41 of 1999
concerning Forestry Related to Customary Forests in Riau Province ?, (2) How is
the Position of Customary Forest Post Decision of the Constitutional Court
Number 35 / PUU-X / 2012 Against Testing of Law Number 41 of 1999
concerning Forestry? Research is included in normative legal research. Besides
that, it also uses empirical legal research by means of interviews to strengthen
research. The data used primary and secondary data, analyzing the data
descriptively analytically and deductively drawing conclusions. The
implementation of the Constitutional Court Decision Number 35 / PUU-X / 2012
was carried out by the Government (in this case the Ministry of Environment and
Forestry of the Republic of Indonesia) through the Republic of Indonesia Minister
of Environment and Forestry Regulation Number: P.32 / Menlhk-Setjen / 2015
concerning Forests The rights, the implementation of the two stages are: (1)
Recognition of the existence of indigenous peoples or customary rights through
Regional Regulations, in Riau Province this is the main problem, because there is
no Regional Regulation that recognizes the existence of indigenous peoples or
communal rights customary law in Riau Province (2) Determination of the
Minister of Environment and Forestry, in Riau Province due to the absence of
Regional Regulations recognizing the existence of indigenous peoples or
customary rights, resulting in the absence of any customary forest in Riau
Province which was determined by the Minister of Environment Life and Forestry
through its decree. After the issuance of the Constitutional Court Decision, there
was a shift in the position of customary forests, from previously included part of
the state forest as part of the rights forest.
Keywords: Implementation, Position, Customary Forest.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya telah dijamin oleh

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan Konstitusi Negara
Republik Indonesia. Oleh Karenanya masyarakat hukum adat mempunyai
kedudukan konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, bahwa:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.
Disamping UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masayarakat
hukum adat juga diakui dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik

indonesia,

yang

ditegaskan

dalam

Ketetapan

MPR

Nomor

IX/MPR/2001 Pasal 5 huruf j yang menyebutkan bahwa dalam pembaruan agraria
dan pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip-prinsip:
“ Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman
budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam”.
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria masyarakat hukum adat juga diakui
didalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5, bahwa:
“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam
undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala
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sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
agama”.
Kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum
adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya
untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah
tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan
secara lahir dan batin secara turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat
hukum adat tersebut dengan wilayahnya merupakan pengertian dari hak ulayat
yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Peenyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kepemilikan tanah oleh manusia
dari sejak dahulu hingga kini melahirkan kensepsi kepemilikan tanah yang
sifatnya adat, yakni kepemilikan tanah yang bernuansa kebiasaan masarakat
setempat yang terus menerus berlaku dari keturunan demi keturunan berikutnya
hingga melahirkan regulasi lokal yang disebut sebagai tanah adat (Sarkawi, 2014,
hal. 1). Hutan adat adalah bagian dari wilayah masyarakat hukum adat. Hak yang
dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan merupakan hak yang
berasal dari pelimpahan wewenang hak menguasai negara yang diberikan oleh
negara kepada masyarakat hukum adat (Yusuf, 2011, hal. 247).
Konstitusi yang telah mengatur tentang hak masyarakat hukum adat atas
hutan

hanyalah

berkedudukan

sebagai

panduan

secara

umum.

Untuk

pelaksanaannya diatur oleh peraturan di bawahnya. Penurunan semangat
konstitusi ke dalam undang-undang di bawahnya justru menimbulkan masalah.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
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dianggap bermasalah oleh sejumlah pihak, di dalam undang-undang tersebut
menunjukkan terdapat pola pikir yang keliru dalam melaksanakan semangat
konstitusi untuk menjamin hak masyarakat hukum adat atas hutan adat.
Banyak wilayah adat yang merupakan hutan adat yang diklaim oleh
pemerintah secara sepihak sebagai kawasan hutan dan kemudian menimbulkan
tumpang-tindih klaim yang mengakibatkan terjadinya konflik-konflik, termasuk
juga pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak masyarakat hukum adat dengan
jelas telah dilindungi yang merupakan sebagai hak asasi manusia, sebagaimana
yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ketentuan
Pokok Hak Asasi Manusia melalui Pasal 6 ayat (1):
“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan
dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh
hukum, masyarakat, dan pemerintah”.
Ayat (2):
“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat
dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.
Karena dianggap melanggar hak konstitusional, masyarakat hukum adat
mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan kepada Mahkamah Konstitusi. Pengujian Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan
Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu kepada Mahkamah Konstitusi
dengan nomor registrasi 35/ PUU-X/ 2012.
Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal-pasal yang ada dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berkaitan
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dengan status hutan adat dan pengakuan bersayarat masayarakat hukum adat,
kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi mengabulkan
permohonan pemohon untuk sebagian saja.
Menurut Mahkamah Konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 telah menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dengan undang-undang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Sekalipun disebut masyarakat hukum adat, masyarakat
demikian bukanlah masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat
masa lalu untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada
masa sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai
tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan ada yang sudah
tidak ada lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat solidaritas
mekanis menjadi masyarakat solidaritas organis. Dalam masyarakat solidaritas
mekanis hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan
dan keseragaman, individu tidak boleh menonjol, pada umumnya tidak mengenal
baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri (autochton), serta
pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat
(primus interpares). Di berbagai tempat di Indonesia masih didapati masyarakat
hukum yang bercirikan solidaritas mekanis. Masyarakat demikian merupakan
unikum-unikum yang diakui keberadaannya (rekognisi) dan dihormati oleh UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebaliknya masyarakat solidaritas
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organis telah mengenal berbagai pembagian kerja, kedudukan individu lebih
menonjol, hukum lebih berkembang karena bersifat rational yang sengaja dibuat
untuk tujuan yang jelas (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012
halaman 176).
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012 Pasal
1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
menegaskan bahwa “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam
wilayah masyarakat hukum adat” dinyatakan tidak sah dan diubah menjadi,
“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pelaksanaan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-undang Nomor
41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait dengan Hutan Adat di Provinsi Riau”.

B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis

dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut:
1.

Bagaimana Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan Terkait dengan Hutan Adat di Provinsi Riau ?

2.

Bagaimana Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ?
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C.

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah pokok di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan Terkait dengan Hutan Adat di Provinsi Riau.

2.

Untuk mengetahui Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2.

Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai
pelaksanaan putusan Mahkamah Konsttitusi terkait hutan adat di
Provinsi Riau dan kedudukan hutan adat.

2.

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat sebagai bahan informasi
dan ditemukan hal-hal baru yang selama ini belum mendapat perhatian.
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D.

Tinjauan Pustaka

1.

Mahkamah Konstitusi
Hans Kelsen, seorang Filsuf dan pakar hukum terkemuka dari Austria yang

terkenal dengan Teori Hukum Murni menggagas tentang perlunya ada organ yang
mengontrol konstitusionalitas undang-undang dengan cara menguji apakah suatu
undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Pemikiran ini
mendorong dibentuknya lembaga peradilan yang diberi nama Mahkamah
Konstitusi (MK). Untuk pertama kalinya dibentuk MK Austria pada 1920 dan
dalam perkembangannya diadopsi oleh berbagai negara (Akbar, 2015, hal. 29).
Membicarakan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari
seajarah konsep dan fakta mengenai judicial review, yang sepatutnya merupakan
kewenangan paling utama lembaga Mahkamah Konstitusi. Empat peristiwa dari
sejarah yang patut ditelaah diantaranya adalah kasus Madison vs Marbury di AS,
ide Hans kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI,
dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suparto, 2012, hal. 2).
Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan
lembaga baru dibidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi,
sebagaiman yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
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Berkenana dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C
menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, Mahkamah
Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Perlu dicatat
bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada putusan MPR, lembaga
politik yang berwenang memberhentikan presiden (Pasal 7A). Jadi berbeda
dengan di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses
hukum (Huda, 2003, hal. 195).
Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan
Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam
Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) Ketetapan tersebut menyatakan “
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR”. Namun pengujian ini tidak
dapat disebut judicial review, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan
lembaga peradilan (Hajri, 2017, hal. 24-25).
Mahkamah Konstitusi dibentuk menjadi pengawal dan juga sekaligus
penafsir terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui putusan-
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putusannya. Penafsiran konstitusi yang dimaksud adalah penafsiran yang
menggunakan suatu metode dalam penemuan hukum (rechtsvinding), berdasarkan
konstitusi yang digunakan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi
(Suparto, 2017, hal. 5). Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi
berusaha mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam
mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan
dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebutlah yang menjadi panduan bagi
Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka
dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi (Gaffar, 2009, hal. 1-2). Seiring
dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip utama dalam negara hukum
adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka,
bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan yang
menegakkan hukum dan keadilan (Suparto, 2017, hal. 25-26).
Kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tentunya berada dalam alam dan
pikiran hati nurani hakim. Oleh Karenanya, hakim menjadi kekuatan utama dalam
menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen, dan karena itu pula menjadi
penanggungjawab utama dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan
masyrakat terhadap sistem, moral dan integritas lembaga peradilan (Suparto,
2013). Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006
pada tahun 2006 yang mengeluarkan posisi hakim Mahkamah Konstitusi dari
pengawasan Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi melakukan penyempurnaan
dan perbaikan terhadap mekanisme untuk pengawasan internal terkait dengan
perilaku hakim konstitusi, hal ini dilakukan dalam wujud menjaga dan
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menegakkan kehormatan dan martabat Hakim Konstitusi (Chaidir dan Suparto,
2017, hal. 115). Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka
sekarang kewenangan Komisi Yudisial hanya tinggal dalam hal menyeleksi
pencalonan hakim agung yang mengisi kekosongan hakim agung di Mahkamah
Agung. Keadaan ini sesungguhnya tidak sesuai dengan penamaan sebagai
lembaga negara yang diamanatkan langsung oleh UUD Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945 (lembaga negara konstitusi) dan bertugas selama
5 (lima) tahun (Suparto, dkk, 2015, hal. 152).
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di
samping adanaya Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga
peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam ruang
lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman
lainnya, yaitu Mahkamah Agung, dan sejajar juga dengan lembaga negara lain
dari cabang kekuasaan yang berbeda, sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi
konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan (separation or distribution of
power). Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD
dan BPK. Setiap lembaga negara yang menjalankan tugas untuk penyelenggaraan
negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah amanat
konstitusi.
Kedudukan

kelembagaan

serta

independensi

Mahkamah Konstitusi

selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa
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Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan
tugas kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan,
dan bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan
keuangannya sendiri, serta dapat mengatur hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan pelaksana cabang
kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang
kekuasaan lainnya, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan–
perwakilan

(legislature).

Meskipun

setingkat

dan

kedudukannya

sama,

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir
dan tidak mempunyai struktur organisasi yang bercabang dan besar seperti
Mahkamah Agung, yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya
bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan
peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, lingkungan Peradilan Agama, dan lingkungan Peradilan Militer.
Terkait dengan kekuasaan kehakiman, ada beberapa prinsip yang harus
dijalankan, salah satunya adalah prinsip imparsial atau tidak memihak. Prinsip
imparsial atau tidak memihak merupakan suatu bentuk pengertian dasar dari
independensi kekuasaan kehakiman. Hakim tidak boleh memihak dan bebas
dalam menentukan fakta serta menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta tanpa
dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga dengan demikian prinsip kekuasaan
kehakiman yang merdeka akan terwujud (Suparto, 2016, hal. 117). Imparsial atau
tidak memihak merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh seorang hakim, dan
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haruslah menjadi prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi sebagai seorang
hakim. Karena hakim merupakan sebagai pihak yang diberi kepercayaan
(entrusted) memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepada
pengadilan. Imparsialitas atau tidak memihak melekat dalam fungsi sebagai
seorang hakim, sebagai syarat, sebagai cita-cita negara hukum dan jaminan
tegaknya keadilan (Suparto, dkk, 2018, hal. 93).
Meskipun tidak serupa, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai
puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang
perorang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak
mengadili kepentingan orang perorang, melainkan dengan kepentingan umum
yang lebih luas.
Adapun fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi
adalah fungsi peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi
tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh
Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar
belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh
karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan
Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya
sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan
moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan
hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.
Di dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa
tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani urusan perkara
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ketatanegaraan atau perkara konstitusional dalam rangka menjaga konstitusi agar
dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan citacita negara hukum dan demokrasi. Selain itu juga, keberadaan Mahakamah
Konstitusi juga dimaksudkan sebagai suatu koreksi terhadap pengalaman
ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi (Fadjar, 2006,
hal. 119).
Dalam kewenangan pengujian undang-undang, rancangan undang-undang
yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk
menjadi undang-undang, kedudukannya tidak lagi bersifat final atau akhir
melainkan dapat dilakukan uji material (judicial review) ataupun uji formil
(procedural) oleh Mahkamah Konstitusi (Syahuri, 2011, hal. 111). Pengujian
undang-undang dapat dilakukan oleh masyarakat, baik individu, kelompok
ataupun masyarakat hukum adat (sepanjang masih diakui keberadaannya) yang
merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat pelaksanaan dari suatu undangundang.
2.

Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Pengujian Peraturan Perundang-undangan pada umumnya sejalan dengan

kekuasaan kehakiman dan merupakan sifat pembawaan dari tugas seorang hakim
dalam menjalankan fungsi peradilan. Menurut Harun Alrasyid, selama tidak
diingkari, hak pengujian itu dpunyaii oleh seorang hakim, yang bukan saja
merupakan hak tetap, tetapi juga merupakan kewajiban (Alrasyid, 2004, hal. 95).
Disamping itu, menurut Moh. Koesno, kekuasaan kehakiman bukan hanya untuk
sekedar mempertahankan berlakunya suatu undang-undang, mealainkan juga
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untuk mempertahankan dan mewujudkan hukum dasar (Hoesein, 2009, hal. 8283).
Dengan adanya pengujian peraturan perundang-undangan, hal ini juga
berkaitan dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah
Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana yang ditegaskan dalam
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Hajri dan Rahdiansyah, 2018, hal. 236).
Hal ini mengandung makna bahwa pengujian peraturan perundangundangan merupakan suatu mekanisme yang dapat memastikan suatu produk
perundang-undangan tidak bertentangan dengan norma hukum dasar dan tidak
merugikan hak-hak warga negara yang telah dijamin norma hukum dasar tersebut.
oleh karena itulah, hakim sebagai pemangku kekuasaan kehakiman memiliki hak
sekaligus kewajiban untuk memastikan dan menjamin agar setiap produk
perundang-undangan yang dihasilkan lembaga legislatif tidak bertentangan
dengan norma hukum dasar. Lebih dari itu, hakim memastikan perundangundangan tersebut tidak merugikan hak-hak konstitusional rakyat (Bachtiar, 2015,
hal. 121).
Definisi dari suatu istilah sangat tergantung dari sistem hukum yang dianut
oleh negara yang bersangkutan, sistem pemerintahan, dan sejarah ketatanegaraan
sebuah negara. Istilah judicial review selain digunakan pada negara yang
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menggunakan common law system juga digunakan dalam membahas tentang
pengujian pada negara yang menganut civil law system.
Walaupun menggunakan istilah yang sama yaitu judicial review, akan tetapi
karena sistem hukum yang menjadi landasan berbeda, maka definisinya akan
berbeda, karena pada negara dengan common law system tidak dikenal adanya
suatu peradilan khusus yang mengadili pegawai administrasi negara sebagaimana
dalam civil law system, maka terhadap tindakan administrasi negara juga diadili di
peradilan umum. Hal itu menyebabkan pada negara yang menganut common law
system hakim berwenang menilai tidak hanya peraturan perundang-undangan, tapi
juga tindakan administrasi negara terhadap UUD (Fatmawati, 2005, hal. 10).
Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan
subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, waktu pengujian,
serta jenis pengujiannya.
Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat
dilakukan oleh hakim (judicial review), pengujian oleh lembaga legislatif
(legislative review), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review).
Dalam negara Indonesia mengatur ketiga hal pengujian tersebut.
Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan oleh hakim
(judicial review) pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang
mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang yang merupakan kewenangan Mahkamah
Agung. Sementara itu, kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi setelah dilakukan amandemen terhadap UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Dalam konteks pengujian undang-undang berdasarkan waktu pengujiannya,
dikenal istilah judicial review dan judicial preview. Dalam hubungannya dengan
objek undang-undang Jimly Asshiddiqie mengemukakan perbedaan antara
judicial review dan judicial preview sebagai berikut:
“Jika pengujian tersebut dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat
abstrak dan umum (general and abstract norms) secara “a posteriori”, maka
pengujian itu dapat disebut sebagai “judicial review”. Namun jika pengujian itu
bersifat “a priori”, yaitu terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan
oleh DPR tetapi belum diundangkan sebagaimana seharusnya, maka hal tersebut
bukan “judicial review”, melainkan “judicial preview (Asshiddiqie, 2005, hal. 67).
Dalam teori mengenai pengujian (toetsing), dibedakan antara materiile
toetsing dan formeele toetsing. Perbedaan tersebut umumnya dikaitkan dengan
perbedaan pengertian antara wet in materiile zin (undang-undang dalam arti
materiil) dan wet in formele zin (undang-undang dalam arti formal). Kedua bentuk
pengujian tersebut oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan
istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang (Pasal 51
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Pengujian atas materi
muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas
pembentukannya adalah pengujian formil.
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Dalam Pasal 51 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam
permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a)
pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD1945
dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, objek pengujian atas suatu
undang-undang sebagai produk hukum tidak selalu terkait dengan materi undangundang, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukan undang-undang
itu.
Jika pengujian undang-undang tersebut di lakukan atas materinya, maka
pengujian demikian disebut pengujian materiil yang dapat mengakibatkan
dibatalkannya sebagian materi undang-undang yang bersangkutan. Pada
umumnya, Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan bagian-bagian saja dari
materi muatan suatu undang-undang yang diuji itu dan dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan selebihnya tetap berlaku
sebagaimana adanya. Yang dimaksud dengan materi muatan undang-undang itu,
ialah isi ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang.
3.

Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat

negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan/dibacakan
dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri
suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara para pihak (Mertokusumo,
1999, hal. 175). Idealnya, suatu putusan pada pokoknya haruslah mengandung
unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
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Salah satu hal yang patut untuk digaris bawahi terkait putusan Mahkamah
Konstitusi ialah sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan
kewenangan yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dengan demikian, tidak ada
upaya hukum lain yang dapat diajukan lagi terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi. Berbeda halnya seperti yang terjadi pada pengadilan lain, dimana
seseorang dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan hakim, seperti upaya
hukum banding atas putusan hakim pengadilan tingkat satu, upaya hukum kasasi
atas putusan hakim pengadilan banding, dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap
putusan kasasi.
Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi
tiga, yaitu declaratoir, constitutief, dan condemnatoir (Asosiasi Pengajar Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, hal. 51-52). Putusan declaratoir adalah
putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Hakim dalam hal
ini menyatakan tuntutan atau permohonan tidak mempunya dasar hukum
berdasarkan fakta-fakta yang ada. Misalnya putusan dimana hakim menyatakan
bahwa penggugat adalah pemilik barang yang disengketakan atau menyatakan
perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Siahaan,
2011, hal. 206).
Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum
atau menciptakan suatu keadaan hukum baru (Siahaan, 2011, hal. 206).
Sedangkan putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman
tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang
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menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi (Siahaan, 2011, hal.
205).
Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin
memiliki sifat condemnatoir adalah dalam perkara sengketa kewenangan
konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Pasal 64 ayat (3) UU
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan
untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, Mahkamah
Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan (Siahaan,
2011, hal. 205).
Mengenai pengambilan suatu keputusan, putusan diambil dalam rapat
permusyawaratan hakim (RPH). Dalam proses pengambilan suatu putusan, setiap
Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis
terhadap permohonan (Pasal 45 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi). Putusan harus diupayakan semaksimal mungkin diambil
dengan cara musyawarah untuk mufakat (Pasal 45 ayat (4) UU No. 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi) Apabila tidak dapat dicapai mufakat,
musyawarah ditunda sampai RPH berikutnya (Pasal 45 ayat (6) UU No. 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi).
Apabila tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan
suara terbanyak (Pasal 45 ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi). Di dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003
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ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada
suara abstain.
RPH pengambilan suatu putusan adalah bagian dari suatu proses
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karenanya, RPH harus diikuti
ke 9 hakim konstitusi, terkecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil
oleh 7 hakim konstitusi. Perihal terjadinya kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan
apa yang dimaksud dengan frase tersebut. Secara umum yang dimaksud kondisi
luar biasa adalah suatu halangan yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan
seorang hakim konstitusi tidak bisa menghadiri RPH, misalnya karena alasan sakit
atau alasan darurat lainnya.
Dalam hal terjadi kondisi luar biasa tersebut, dimungkinkan putusan diambil
oleh 8 atau 7 orang hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 orang hakim
konstitusi, dan putusan tidak dapat diambil secara mufakat, terdapat kemungkinan
perbandingan suara dalam pengambilan putusan adalah 4 berbanding 4.
Contohnya dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terdapat 4
hakim konstitusi mengabulkan dan 4 hakim konstitusi menolak atau tidak
menerima. Pada kasus seperti ini dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (8) UU No. 24
Tahun 2003 menyatakan bahwa suara ketua sidang hakim konstitusi yang menjadi
dasar utama dalam pertimbangan. Dengan begitu, pada saat komposisi
perbandingan suara sama banyak, suara ketua sidang yang akan menjadi penentu
dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum yang tetap
semenjak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini
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merupakan akibat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan
keyakinan masing-masing hakim konstitusi (Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No,
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ). Alat bukti yang dimaksud
sekurang-kurangnya 2 (dua), seperti halnya hakim dalam memutus perkara tindak
pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta-fakta yang
terungkap dalam suatu persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar
utama dalam putusan, apakah putusannya menolak permohonan (Ontzigd),
permohonan tidak diterima (Niet Ontvakelijk Verklaard) atau permohonan
dikabulkan.
Putusan yang telah dicapai dalam RPH diucapkan dalam sidang pleno
pengucapan putusan, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan
putusan harus diberitahukan kepada para pihak (Pasal 45 ayat (9) dan ayat (10)
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) Putusan ditandatangani
oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta oleh panitera
Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi membuat suatu putusan Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat
(Pasal 48 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi):
a. Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”
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b. Identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas pemohon dan
termohon (jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon), baik
prinsipal maupun kuasa hukum
c. Ringkasan permohonan
d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan
e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan
f. Amar putusan
4.

Hutan dan Hutan Adat
Kata hutan adalah pengertian dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris),

Forrest adalah daratan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan guna
untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti halnya pariwisata (Salim H.S, 2006,
hal. 40). Hutan adalah suatu kawasan yang mana ditumbuhi dengan lebat oleh
pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan seperi ini terdapat di
wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon
dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta
pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting
(http://id.wikipedia.org).
Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 41 Tahun
1999 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.
Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu (Salim
H.S, 2006, hal. 40-41):
a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut
tanah hutan
b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna
c. Unsur lingkungan
d. Unsur penetapan pemerintah
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Di samping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah
sebagai hutan, dimaksud untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang
bertumbuhan pohon atau tidak sebagai suatu hutan tetap. Dalam ketentuan ini
dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar
kawasan hutan yang ditetapkan sebagai suatu kawasan hutan. Keberadaan hutan
disini adalah de jure (penetapan oleh pemerintah) (Suparto, 2018).
Sejak bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai
sekarang Pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan ndanundang yang menjadi landasan hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan
perundang-undangan yang dimaksud, adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang
Pokok Agraria
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kehutanan
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pengeleloaan Lingkungan Hidup
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistemnya
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan suatu ketentuan yang
bersifat menyeluruh, karena telah memuat ketentuan-ketentuan baru, yang belum
dijumpai dalam UU Nomor 5 Tahun 1967. Hal-hal yang baru itu adalah seperti
halnya gugatan perwakilan (class action), yaitu gugatan yang diajukan oleh
masyarakat ke Pengadilan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap
kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat, penyelesaian sengketa
bidang kehutanan, ketentuan pidana, ganti rugi dan juga sanksi admisitrasi.
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Dari keenam undang-udang diatas, terdaat dua undang-undang yang telah
dicabut, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1982. Dan undang-undang yang masih berlaku adalah Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Salim H.S,
2006, hal. 38-39).
Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:
“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam
yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, menyatakan: “Penguasaan hutan oleh negara tersebut
memberikan wewenang kepada pemerintah untuk: (a) mengatur dan mengurus
segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, (b)
menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan kawasan hutan sebagai
bukan kawasan hutan, (c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum
antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum
mengenai kehutanan”.
Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: (1) hutan negara, dan (2) hutan hak
(Pasal 5 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Hutan negara
adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1
ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), sedangkan hutan hak adalah
hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 1 ayat (5) UU
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
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E.

Konsep Operasional
Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis

merasa perlu memberikan batasan pengertian sesuai judul penelitian tersebut di
atas sebagai berikut:
Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan,
keputusan, dan sebagainya) (http://kbbi.web.id).
Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang diambil secara
musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin
ketua sidang (Pasal 45 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi).
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1 ayat (1) UU
No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam suatu persekutuan
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1
ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada dalam suat wilayah adat yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat
penghuninya (Sulastri, 2015, hal. 105).
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F.

Metode Penelitian

1.

Jenis dan Sifat Penelitian
Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian

hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundangundangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approac)
(Muhammad A. , 2004, hal. 113). Pendekatan perundang-undangan dilakukan
untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hutan adat.
Sedangkan pendekatan konsep dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu
hukum yang mengatur ketentuan serupa namun tidak searah dengan hukum
lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan
maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis. Selain itu
penulis juga menggunakan penelitian hukum empiris dengan cara wawancara
untuk memperkuat penelitian penulis.
Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitis,
yaitu untuk menggambarkan secara terang dan terperinci tentang Pelaksanaan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait dengan Hutan
Adat di Provinsi Riau.
2.

Data dan Sumber data
a.

Data Primer
Data Primer yaitu data utama yang diperoleh oleh penulis melalui
wawancara. Wawancara dilakukan langsung oleh penulis kepada
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Kepala sub bagian Peraturan Daerah Biro Hukum Pemerintah Provinsi
Riau mengenai dengan pokok masalah yang dibahas.
b.

Data Sekunder
Data sekunder yaitu berupa buku-buku literatur yang mendukung
dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundangundangan yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015
tentang Hutan Hak.

3.

Analisis Data
Pada penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif

merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian
membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
atau pendapat para ahli hukum (Moleong, 2002, hal. 18).
4.

Metode Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif,

yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat umum sebagaimana yang diatur
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dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dengan hal yang
bersifat khusus mengenai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan Terkait dengan Hutan Adat di Provinsi Riau.
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BAB II
TINJAUAN UMUM

A.

Peraturan Perundang-undangan dan Pengujian Undang-undang

1.

Peraturan Perundang-undangan
Menurut Hamid Attamimi, istilah “perundang-undangan” mengandung arti

yang sama dengan Wetgeving dan Gestzgebug, yang berarti keseluruhan peraturan
yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara/ pemerintah dan dapat pula proses/
kegiatan pembentukan peraturan tersebut. Sementara itu, yang dimaksud
peraturan perundang-undangan adalah “semua peraturan hukum yang berlaku
umum dan mengikat rakyat, biasanya disertai aturan hukum yang berlaku dan
mengikat rakyat, biasanya disertai sanksi, yang dibuat oleh lembaga-lembaga
tertentu dan menurut prosedur tertentu pula”. Pada bagian lain, Attamimi
menjelaskan

bahwa

peraturan

perundang-undangan

adalah

“keseluruhan

peraturan yang dibentukberdasarkan kewenangan atribusi ataupun kewenangan
delegasi dari undang-undang (Subechi, 2012, hal. 45).
Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dari norma
hukum, selain keputusan yang bersifat penetapan administrasi (beschikking) dan
vonis. Selain itu, ada bleidsregels atau policy rules atau legislasi semu (pseudowetgeving), yang oleh sarjana hukum diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia
menjadi peraturan kebijaksanaan, peraturan kebijakan, atau sering disebut sebagai
quasi peraturan (Asshiddiqie, 2006, hal. 392).
Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah sistem, antara unsur satu
dengan unsur lain dalam sistem yang bersangkutan saling berpengaruh. Dengan
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pemahaman sistem demikian, HAS Natabayan mencoba menganalisis peraturan
perundang-undangan melalui pendekatan sitem. Unsur-unsur dari sistem peraturan
perundang-undangan tidak dapat dipisahkan, antara satu dengan yang lainnya
saling mempengaruhi. Apabalia satu unsur baik yang berkaitan dengan formalitas
maupun meterinya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka sistem tersebut
akan timpang dan bahkan dapat menghasilkan suatu produk yang cacat hukum
(Natabaya, 2008, hal. 18-19).
Dalam teorinya, menurut Muchtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, cara
memandang hukum secara formal sebagai tatanan norma hukum yang paling
konsekuen adalah Hans Kelsen dalam Reine Rechtslehre (The Pure Theory of
Law) karena memuaskan sebagai sebuah cara berpikir logis. Pada sisi lain,
pendapat Hans Kelsen dalam Reine Rechtslehre / The Pure Theory of Law sangat
hampa dan sangat sedikit berhubungan dengan dunia atau kehidupan nyata. Hal
ini disebabka, melalui The Pure Theory of Law, Kelsen mencoba “memurnikan”
hukum dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hukum (Kusumaatmadja dan
Sidarta, 2000, hal. 125).
Setelah Indonesia merdeka, dengan berlakunya UUD 1945 sebagai UndangUndang Dasar Republik Indonesia maka sistem hukum dan pemerintahan
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan UndangUndang Dasar 1945 ini dikenal bentuk peraturan perundang-undangan baru yaitu
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (Himullah, 2006, hal. 13). Dalam
praktiknya belum teratur karena suasana belum memungkinkan untuk
menertibkan bentuk-bentuk peraturan yang dibuat. Di masa-masa awal
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kemerdekaan, kadang-kadang nota-nota dinas, maklumat, surat-surat edaran dan
lain sebagainya diperlakukan sebagai peraturan yang seakan mengikat secara
hukum. Bahkan, wakil presiden mengeluarkan maklumat yang sangat terkenal
yang isinya membatasi tugas dan fungsi Komite Nasional Indonesi Pusat (KNIP)
yang ketika itu sangat berperan sebagai lembaga legislatif, tetapi maklumat itu
dibuat tanpa nomor, sehingga dikenal kemudian sebagai Maklumat Nomor x
tertanggal 16 Oktober 1945 (Subechi, 2012, hal. 30).
Bentuk aturan perundang-undangan di Indonesia kembali berubah setelah
diberlakukan Konstitusi RIS yang berlaku mulai 27 Desember 1949, bentukbentuk peraturan yang tegas disebut adalah undang-undang federal, undangundang darurat, dan peraturan pemerintah. Sementara itu dalam UUDS yang
berlaku mulai 17 Agustus 1950, penyebutannya berubah menjadi undang-undang,
undang-undang darurat, dan peraturan pemerintah (Asshiddiqie, 2002, hal. 54-55).
Ketiga undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia, semua sistem
perundang-undangan mengenal adanya undang-undang dasar, undang-undang
atau undang-undang federal, peraturan pemerintah pengganti undang-undang
(Perpu) atau undang-undang darurat, dan peraturan pemerintah.
Dalam Ketetapan Nomor XX/ MPRS/ 1966 ditentukan bentuk peraturan
perundang-undangan dengan tata urus sebagai berikut
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Undang-Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri,
Instruksi Menteri, dan lain-lain.
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Dalam

perkembangan

pembaruan hukum

dan

perundang-undangan

Indonesia, Pada tahun 2000, Ketetapam MPRS Nomor XX/ MPRS/ 1966 diganti
dengan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai ketentuan Ketetapan MPR Nomor
III/ MPR/ 2000 bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan secara hierarkis
berubah menjadi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Undang-Undang Dasar
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah

Pada tahun 2004, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang ini. TAP MPR
dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan perpu
kedudukannya sejajar dengan undang-undang. Hierarki peraturan perundangundangan menurut Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 adalah:
1)
2)
3)
4)
5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah

Pada tahun 2011 dikeluarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12
Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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4)
5)
6)
7)

Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten

Selain Jenis dan susunan peratura perundang-undangan diatas, sesuai
ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Jenis Peraturan Perundang-undangan
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Badan Pemeriksa Keuangan
Komisi Yudisial
Bank Indonesia
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah UndangUndang
10) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi
11) Gubernur
12) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kbupaten/Kota
13) Bupati/ Walikota
14) Kepala Desa atau yang setingkat
2.

Pengujian Undang-Undang
Pengujian undang-undang memposisikan undang-undang sebagai objek

dalam peradilan, apabila undang-undang tersebut terbukti bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar, maka sebagian materi ataupun keseluruhan undangundang itu dinyatakan tidak lagi berlaku dan mengikat secara umum. Pengujian
undang-undang bisa dilakukan secara materiil (materiile toetsing) atau secara
formil (formele toetsing). Apabaila pengujian dilakukan atas materi undangundang, maka pengujian tersebut disebut pengujian materiil. Sedangkan apabila
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pengujian dilakukan atas selain dari materi undang-undang, maka itu disebut
pengujian formil (Soemantri, 1986, hal. 6-8). Pengujian atas prosedur
terbentuknya undang-undang ataupun atas proses administratif pengundangan dan
pemberlakuannya secara umum yang mana bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar ataupun prosedur menurut undang-undang, yang didasari berdasarkan
Undang-Undang Dasar dapat disebut sebagai suatu pengujian yang bersifat formil
(Soemantri, 1986, hal. 8-9).
Sifat formil dalam pengujian undang-undang dapat terkait dengan: (a)
apakah format undang-undang yang dibentuk sudah tepat menurut UndangUndang Dasar atau peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang
Dasar, (b) bagaimana prosedur yang sudah ditempuh dalam proses pembentukan
undang-undang memang ditaati, (c) apakah lembaga yang terlibat dalam proses
pembentukan undang-undang memang berwenang atau tidak, dan (d) apakah
prosedur pengundangan dan pemberlakuannya telah sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan berdasarkan UndangUndang Dasar (Soemantri, 1986, hal. 10).
Konsep pengujian peraturan perundang-undangan biasa dikaitkan dengan
istilah judicial review dengan istilah toetsingrecht yang berarti hak menguji atau
hak uji. Menurut Jimly, di Indonesia berkembang pengertian yang salah dalam
memahami makna istilah-istilah judicial review dan toetsingrecht. Oleh
karenanya, perlu untuk membedakan pengertian pengujian itu dari berbagai
seginya. Pertama, pengujian dari segi subjeknya terdiri atas: (a) pengujian oleh
lembaga eksekutif disebut executive review, (b) pengujian oleh lembaga legislatif
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disebut legislative review, (c) pengujian oleh lembaga peradilan disebut dengan
judicial review (Asshiddiqie, 2005, hal. 15).
Kedua, dari segi objeknya, pengujian dalam arti “review” terdiri atas
pengujian terhadap norma yang konkrit berupa putusan pengadilan, dalam bahasa
Inggris disebut judicial review, yaitu: (a) review atas vonis pengadilan tingkat
pertama oleh pengadilan tingkat tinggi banding, (b) review atas vonis pengadilan
tingkat banding oleh pengadilan kasasi; dan, (c) review atas vonis pengadilan
kasasi oleh Mahkamah Agung, yaitu melalui mekanisme peninjauan kembali (PK)
sebagai upaya hukum luar biasa (Asshiddiqie, 2005, hal. 15).
Kedua jenis judicial review tersebut merupakan suatu bentuk abstract
judicial review. Disamping konsep concrete norm review tersebut, dikenal pula
dengan adanya abstract norm review. Judicial Review sendiri muncul sejak kasus
Marbury vs Madison yang diputus pada tahun 1803 secara sangat kontroversial
oleh John Marshall ketika menjabat ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat
(Asshiddiqie, 2008, hal. 590-591).
Berdasarkan UUD Negara Reublik Indonesia Tahun 1945, sistem hukum
Republik Indonesia mengatur proses pengujian norma yang bersifat abstrak secara
penuh. Maksudnya adalah agar supaya keseluruhan sistem norma hukum dalam
Negara hukum Republik Indonesia betul-betul mencerminkan cita-cita hukum
yang terkandung dalam UUD Negara Reublik Indonesia Tahun 1945 sebagai
hukum dasar dan hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Asshiddiqie, 2005, hal. 17).
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Kewenangan yang dimiliki untuk membatalkan ketentuan undang-undang
inilah maka sifat pekerjaan lembaga peradilan konstitusi ini menurut Hans Kelsen
dalam Jimly Asshiddiqie lebih berkaitan dengan fungsi pembuatan suatu hukum.
Seperti dikatakan oleh John Ferejohn and Pasquale Pasquino yang dikutip Jimly
Asshiddiqie, “Each of the European constitutions reflects in varios ways, kelsen’s
central idea that constitutional adjudication is more of a legislative than a
judicial function”. Peradilan konstitusi, bagi Hans Kelsen lebih berkaitan dengan
fungsi legislasi daripada peradilan. Ketika membatalkan suatu ketentuan undangundang, pada hakikatnya, Mahkamah Konstitusi juga menciptakan suatu norma
yang baru dengan dihapuskannya norma yang lama. Karenanya, Hans Kelsen
menyebut fungsi demikian ini sebagai negative legislator yang sangat berbeda
dari tugas parlemen yang menjalankan fungsi sebagai positive legislator
(Asshiddiqie, 2008, hal. 592).
Dengan begitu, kedua tokoh ini berpendapat bahwa, pada hakikatnya,
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai positive legislator. Oleh karena itu pula,
bahkan berpendapat bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri harus
ditempatkan di luar konteks cabang kekuasaan kehakiman “Constitutional court
should be placed outside the judiciary as well as the other governmental
departments”. Oleh karennya tepatlah bahwa dalam ketentuan Pasal 24C UUD
Negara Reublik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan setelah Pasal 24A dan Pasal
24B, sehingga pengertian hakim konstitusi dapat dipahami secara tersendiri di
luar konteks pengertian hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A dan Pasal
24B UUD 1945 (Asshiddiqie, 2008, hal. 593).
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Aturan pelaksanaan dalam pengujian Undang-Undang diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara dalam Pengujian Undang-Undang di negara Republik Indonesia.

B.

Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

1.

Mahkamah Konstitusi
Dalam teori mngenai Mahkamah Konstitusi dan praktik Mahkamah

Konstitusi di berbagai negara, wewenang yang selalu melekat dalam tubuh
Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian atas konstitusionalitas
undang-undang dengan batu uji konstitusi. Undang-undang yang dibentuk oleh
parlemen tentu banyak memuat berbagai kepentingan partai politik di parlemen
yang boleh jadi tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan konstitusi. Untuk
itu bagi warga negara atau kelompok warga negara dan pihak-pihak lain yang
merasa hak-hak konstitusionalnya dalam UUD dirugikan oleh adanya undangundang tersebut, maka yang bersangkutan dapat meminta Mahkamah Konstitusi
untuk membatalkan keberlakuan undang-undang tersebut. Apabila Mahkamah
Konstitusi meyakini bahwa benar terjadi kerugian konstitusional oleh adanya
undang-undang tersebut, maka Mahkamah Konstitusi akan membatalkan
keberlakuan undang-undang tersebut (Akbar, 2015, hal. 178).
Dalam konteks fungsi dan hubungan kelembagaan yang ada dalam struktur
ketatanegaraan, parlemen berfungsi sebagai lembaga yang membentuk undangundang (positive legislature), sedangkan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai
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lemabaga yang membatalkan undang-undang (negative legislature) (Akbar, 2015,
hal. 178).
Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapatkan dukungan dan
sambutan hangat dari berbagai kalangan, baik dari internal MPR, partai-partai
politik, para akademisi dan organisasi serta LSM yang aktif bergerak di bidang
hukum dan peradilan (Akbar, 2015, hal. 178-179).
Pengaturan mengenai Mahkamh Konstitusi dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terjadi melalui Perbahan Ketiga UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (2001) dan Perubahan Keempat (2002). Pengaturan
mngenai Mahakamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24C yang terdiri dari
enam ayat dan Pasal III Aturan Peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi disahkan MPR setelah melalui
pembahasan yang panjang dan mendalam di PAH I BP MPR. Dengan
dibentuknya Mahkamah Konstitusi melalui perubahan konstitusi, UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakomodasi perkembangan pemikiran
baru di bidang hukum dan praktik ketatanegaraan di berbagai negara lain
mengenai Mahakamah Konstitusi

yang telah dijamin keberadaannya dalam

konstitusi negara-negara tersebut (Akbar, 2015, hal. 179).
Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
Perubahan Ketiga berbunyi “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
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memutus pembubaran partai politik, dan memutus perelisihan tentang hasil
pemilihan umum”.
Pasal 24C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
Perubahan Ketiga menyatakan “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan
atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggarn oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.
Dengan adanya pasal ini telah jelas sosok Mahkamah Konstitusi sebagai
lembaga peradilan yang menjadi pelaku cabang kekuasaan yudikatif di samping
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung.
Dari rincian wewenang yang dimilikinya, tampak bahwa ruang lingkup
Mahkamah Konstitusi sangat terkait erat dengan kehidupan ketatanegaraan,
penyelenggaran negara, dan kehidupan politik. Oleh karana itu, lembaga peradilan
Mahakamah Konstitusi sering disebut lembaga pengadilan tata negara (Akbar,
2015, hal. 181).
Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan nasional kita
menyempurnakan penyelesaian perkara yang muncul dalam negara dan bangsa
kita. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi maka berbagai permasalahan
dalam bidang ketatanegaraan dan politik yang dahulu diselesaikan melalui proses
lobi dan pengaruh kekuasaan, kini diselesaikan dengan mekanisme pengadilan
dan diselesaikan secara hukum. Dengan demikian prinsip Indonesia adalah negara
hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 semakin terpenuhi (Akbar, 2015, hal. 181).
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Demikian pula paham pemisahan kekuasaan dan sistem saling kontrol dan
sling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara yang dianut UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 makin terlihat dan kuat dengan adanya
Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh dalam perkara pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi mengadili undang-undang
yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Dengan cara ini Mahkamah
Konstitusi menjadi organ negara yang mengimbangi dan mengontrol hasil kerja
organ negara lain, yaitu DPR dan Presiden. Demikian pula dalam melaksanakan
kewenangannya memutus pendapat DPR terkait upaya pemakzulan Presiden
dan/atau Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi menjadi organ negara yang
bertugas mengimbangi dan mengontrol upaya DPR tersebut untuk mengadili
apakah alasan upaya pemakzulan tersebut memang benar menurut hukum atau
konstitusi ataukah hanya wujud dari ketidaksenangan DPR atau upaya persaingan
politik belaka (Akbar, 2015, hal. 181-182).
Pasal ini mengatur tentang sifat putusan dan wewenang Mahkamah
Konstitusi. Berbeda dengan sistem peradilan yang berada di lingkungan
Mahkamah Agung yang bertingkat (tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK
sebagai upaya hukum luar biasa), Mahkamah Konstitusi hanya mengenal satu
tahap peradilan sehingga putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi bersifat
final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan
untuk mencoba menggugat putusan tersebut. Selain itu, putusan Mahkamah
Konstitusi tidak membutuhkan eksekusi oleh Mahkamah Konstitusi atau pihak
lain karea secara otomatis putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak-pihak
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yang terkait dengan putusan mahkamah tersebut sebagai bukti ketundukan dan
kepatuhan pihak-pihak tersebut kepada konstitusi. Seiring dengan itu dari pasal ini
diperoleh pemahaman bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga
peradilan yang tidak mempunyai hierarki ke bawah. Mahkamah Konstitusi
merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Sitem ini tentu berbeda
dengan sistem yang berlaku di Mahkamah Agung dan badan-badan peradian di
bawahnya (Akbar, 2015, hal. 182).
Berbeda dengan pengaturan wewenang Mahkamah Agung dalam UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masih terbuka untuk ditambah
melalui undang-undang, wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi secara
rinci dan limitatif diataur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sehingga tidak ada lagi terbuka peluang penambahan atau pengurangan wewenang
dan kewajiban Mahkamah Konstitusi melalui peraturan perundang-undangan
dibawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rincian dan limitasi
wewenang tersebut dimaksudkan agar ada kepastian hukum sejauh mana
Mahkamah Konstitusi dapat berkiprah sekaligus menghindarkan diri dari
kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi
yang memang berkaitan erat dengan kehidupan ketatanegaraan dan politik (Akbar,
2015, hal. 182).
Dalam berbagai literatur mengenai Mahkamah Konstitusi, pasca pengesahan
pasal mengenai Mahkamah Konstitusi, sering ditulis adanya wewenang dan
kewajiban Mahkamah Konstitusi dengan pemahaman bahwa wewenang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirumuskan pada Pasal 24 ayat (1) UUD
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan kewajiban Mahkamah
Konstitusi tertuang dalam Pasal 24 ayat (2). Apabila dicermati rumusan Pasal 24
ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka secara
substansial
kewenangan

sesungguhnya

rumusan

Mahkamah

Konstitusi.

kewajiban

tersebut

Penyebutan

juga

merupakan

wewenanag

Mahkamah

Konstitusi tersebut sebagai kewajiban Mahkamah Konstitusi mungkin disebabkan,
pertama kewenangan memutus pendapat DPR terkait upaya pemakzulan Presiden
dan Wakil Presiden dirumuskan dalam ayat tersendiri terpisah dari wewenangwewenang lain. Pemisahan antar wewenang tersebut dalam ayat tersendiri. Kedua
karena rumusan ayat yang sering disebut kewajiban Mahkamah Konstitusi
tersebut menggunakan kat “wajib” sehingga bagi sebagian orang lebih mudah
untuk dimaknai sebagai kewajiban (Akbar, 2015, hal. 182-183).
Pasal 24C ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
Perubahan Ketiga berbunyi “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan sembilan
orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan
masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.
Sejak disadari bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan
tata negara yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan ketatanegaraan,
penyelenggaraan negara, dan kehidupan politik. Karena posisinya yang demikian
strategis maka salah satu hal yang harus diatur sebaik-baiknya adalah mengenai
rekrutmen hakim konstitusi. Apabila sistem rekrutmen yang dipakai kurang tepat
maka dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kinerja dan kualitas putusan
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lembaga peradilan ini. Hal ini makin penting mengingat Mahkamah Konstitusi
adalah pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final dan mengikat sehingga apabila putusan telah dijatuhkan maka tidak ada lagi
upaya hukum yang dapat dilakukan (Akbar, 2015, hal. 183).
Pertimbangan lain adalah putusan Mahkamah konstitusi sangat terkait erat
dengan masaah ketatanegaraan, penyelenggaraan negara, dan politik. Bahakan
putusan

Mahkamah

Konstitusi

akan menentukan

bagaimana

kehidupan

ketatanegaraan, peyelenggaran negara, dan politik. Dengan perannya strategis
terbuka kemungkinan ada berbagai pihak dan kelompok yang berusaha
mempengaruhi atau mengarahkan Mahkamah Konstitusi melalui hakim konstitusi
agar kepentingannya tidak terganggu atau terjamin (Akbar, 2015, hal. 183-184).
Atas dasar itu maka sistem rekrutmen hakim konstitusi jauh berbeda
dibandingkan hakim agung pada Mahkamah Agung. Apabila hakim agung
diusulkan Komisi Yudisial, diseleksi dan dipilih DPR serta ditetapkan secara
administratif oleh Presiden, mak hakim konstitusi diusulkan dan diajukan oleh
tiga cabang kekuasaan negara, yaitu DPR (kekuasaan legislatif), Presiden
(kekusaan eksekutif), dan Mahkamah Agung (kekuasaan yudikatif) dan
selanjutnya ditetapkan evara administratif oleh Presiden. Kettiga lembaga negara
pelaku cabang kekuasaan negar tersebut melakukan pencalonan hakim konstitusi
sesuai mekanismenya masing-masing yang dapat saja tau berbeda satu sama lain.
Sebagai bagian proses pemilihan pejabat negara/publik, tentu saja proses
pencalonan hakim konstitusi diharapkan bersifat transparan dan partisipasif yang
kadarnya sesuai ketentuan internal dan kebijakan pimpinan masing-masing
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lembaga negara tersebut serta dinamis sesuai perkembangan zaman (Akbar, 2015,
hal. 184).
DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung masing-masing mengusulkan dan
mengajukan tiga orang hasil seleksi yang dilakukan masing-masing lembaga
kepada Presiden. Sembilan orang hasil seleksi tiga lembaga cabang kekuasaan
negara inilah yang akan menjadi sembilan hakim konstitusi yang memiliki tugas
pokok memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang masuk ke Mahkamah
Konstitusi. Konfigurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari DPR, Presiden,
dan

Mahkamah

Agung

tersebut

hendaknya

dimaknai

sebagai

wujud

keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara tersebut di dalam
tubuh Mahkamah Konstitusi. Secara kelembagaan konfigurasi tersebut berarti
Mahkamah Konstitusi sistem saling kontrol dan saling mengimbangi antara
cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Di sisi lain
konfigurasi ini dapat saja dimaknai bahwa di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi
terjadi saling kontrol dan saling mengimbangi antar hakim konstitusi itu sendiri
(Akbar, 2015, hal. 184).
Pasal 24C ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
Perubahan Ketiga menyatakan “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
dipilih dari dan oleh hakim konstitusi”.
Ketentuan ini lazim dirumuskan untuk mengatur prinsip pemilihan
pimpinan setiap lembaga negara yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Perbedaan penting rumusan ini dengan rumusan sejenis untuk
Mahkamah Agung adalah untuk nomenklatur Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
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ditulis dengan huruf besar. Hal ini dipahami bahwa ada batasan jumlah Wakil
Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni satu orang. Berbeda dengan nomenklatur
Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditulis dalam huruf kecil “wakil ketua
Mahkamah Agung” yang diartikan lebih dari satu orang (Akbar, 2015, hal. 185).
Pasal 24C ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
Perubahan Ketiga berbunyi “ Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.
Apabila melihat persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi terdapat satu ha
yang tidak didapati pada persyaratan untuk menjadi pejabat negara lain, temasuk
Presiden dan Wakil Presiden, yakni negarawan yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan. Persyaratan ini memang khusus dilekatkan pada diri hakim
konstitusi yang mencerminkan betapa jabatan tersebut memiliki karakteristik
tersendiri yang berbeda dibanding jabatan yang ada pada lembaga-lembaga negara
lainnya. Bagaimanapun juga putusan yang dijatuhkan hakim konstitusi akan
sangat berpengaruh bahkan menentukan arah, corak, dan sisi kehidupan
ketatanegaraan, penyelenggaraan negara, dan kehiduan poltik pasca putusan
tersebut (Akbar, 2015, hal. 185).
Oleh karena itu agar dampak putusan tersebut bersifat positif bagi bangsa
dan negara, maka hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tersebut harus benar-benar orang pilihan, yakni memenuhi persyaratan
“negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Persyaratan ini
mencaku dua hal yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan untuk jabatn
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ini, yakni (1) negarawan, dan (2) menguasai konstitusi dan ketatnegaraan. Hanya
seseorang yang melekat dalam dirinya dua hal itulah yang daat menjadi hakim
konstitusi (Akbar, 2015, hal. 185-186).
Pasal 24C ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
Perubahan Ketiga berbunyi “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi,
hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur
dengan undang-undang”.
Pasal ini juga tidak jauh berbeda dengan ketentuan untuk lembaga-lembaga
negara lain seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dimana pengaturan
lebih rinci mengenai lembaga negara tersebut diatur dengan undang-undang.
Pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang didasarkan pemikiran bahwa
pembentukan aturan lebih lanjut itu harus melibatkan rakyat yang diwakili oleh
DPR dan Presiden. Selain itu juga sebagai salah satu wujud sistem saling kontrol
dan mengimbangi antar cabang kekuasaan negara (Akbar, 2015, hal. 186).
Ketentuan pasal ini merupakan lazim dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, mengingat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang
hanya memuat hal-hal mendasar saja, sehingga dibutuhkan pengaturan lebih rinci
dalam bentuk undang-undang sekaligus agar dinamika dan perkembangan zaman
lebih mudah diadopsi dalam undang0undang yang lebih mudah pembentukannya
dibanding melalui perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Akbar, 2015, hal. 186).
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2.

Putusan Mahkamah Konstitusi
Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 mengatur 3 (tiga) jenis amar putusan,

yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan
ditolak.


Permohonan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard)
Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 diatur
tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat
diterima, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat
bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan
menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.



Permohonan Dikabulkan
Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK
diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan
dikabulkan, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat
bahwa

permohonan

beralasan,

amar

putusan

menyatakan

permohonan dikabulkan”.


Permohonan Ditolak
Dalam Pasal 56 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 diatur
tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu:
“Dalam hal undang-undang tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik
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mengenai

pembentukan

maupun

materinya

sebagian

atau

keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”.
Dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik
di Mahkamah Konstitusi, yaitu : Konstitusional Bersyarat (Conditionally
Constitutional),

Tidak

Konstitusinonal

Bersyarat

(Conditionally

Unconstitutional), Penundaan Keberlakuan Putusan, dan Putusan Sela.


Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional)
Gagasan konstitutional bersyarat (conditionally constitutional)
muncul saat permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air (Muchammad Ali Safaat dkk, 2010, hal.
142). Dalam Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 diatur tiga jenis
amar putusan , yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan
dikabulkan, dan permohonan ditolak. Jika hanya berdasarkan pada
ketiga jenis putusan tersebut akan sulit untuk menguji UU dimana
sebuah UU seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara
umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum
diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan
UUD atau tidak. Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Konstitusi
Harjono mengemukakan sebagai berikut (Muchammad Ali Safaat
dkk, 2010, hal. 142): “Oleh karena itu, kita mengkreasi dengan
mengajukan sebuah persyaratan: jika sebuah ketentuan yang
rumusannya bersifat umum dikemudian hari dilaksanakan dalam
bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan

48

Konstitusi. Akan tetapi, jika berangkat perumusan yang umum
tersebut kemudian bentuk pelaksanaannya kemudian B, maka B
akan bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, ia bisa
diuji kembali”.


Tidak Konstitusinonal Bersyarat (Conditionally Unconstitutional)
Selain

putusan

konstitutional

bersyarat

(conditionally

constitutional), dalam perkembangan putusan juga terdapat putusan
MK yang merupakan putusan tidak konstitutional besyarat
(conditionally

unconstitutional).

Pada

dasarnya,

sebagimana

argumentasi dari diputuskannya putusan konstitutional bersyarat
(conditionally constitutional), putusan tidak konstitutional besyarat
(conditionally unconstitutional) juga disebabkan karena jika hanya
berdasarkan pada ketiga jenis putusan tersebut akan sulit untuk
menguji UU dimana sebuah UU seringkali mempunyai sifat yang
dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat
umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan
bertentangan dengan UUD atau tidak (Muchammad Ali Safaat dkk,
2010, hal. 144).
Contoh putusan tidak konstitutional besyarat (conditionally
unconstitutional) adalah pada putusan Nomor 101/PUU-VII/ 2009
perihal pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
terhadap UUD 1945. Dalam Konklusi putusan, dinyatakan bahwa:
“Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah tidak konstitutional besyarat
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(conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dipenuhi syaratsyarat sebagimana disebutkan dalam Amar putusan ini”.


Penundaan Keberlakuan Putusan
Contoh putusan MK yang merupakan penundaan keberlakuan
putusan adalah dalam Putusan Perkara Nomor 016/PUU-IV/2006
perihal Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 (Hajri,
2017, hal. 57). Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah
Konstitusi mengemukakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa
untuk

menyelesaikan

kedua

hal

tersebut,

beserta

penataan

kelembagaannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat diperlukan
jangka waktu paling lama tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu
tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undang-undang, maka
ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya, batal demi hukum
(van rechtswege), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.
Sebelum terbentuknya DPR dan Pemerintahan baru hasi Pemilu
2009, perbaikan undang-undang dimaksud sudah harus diselesaikan
dengan sebaik-baiknya guna memperkuat basis konstitutional upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila pada saat jatuh tempo
tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyelarasan
UU KPK terhadap UUD 1945 khususnya tentang pembentukan
Pengadilan Tipikor dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh

50

penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.


Putusan Sela
Disamping putusan berdimensi ultra petita dan konstitutional
bersyarat

(conditionally

constitutional)

dan

putusan

tidak

konstitutional besyarat (conditionally unconstitutional), MK juga
mengeluarkan putusan sela. Pertama kali putusan ini dikeluarkan
pada perkara yang diajukan oleh Bibit Samad Rianto dan Chandra
M. Hamzah yang dinonaktifkan dari pimpinan KPK (Hajri, 2017,
hal. 59). Para pemohon mengajukan permohonan tersebut agar tidak
dinonaktifkan sebelum terbukti melalui putusan yang incracht
(Hajri, 2017, hal. 59). Norma yang diajukan untuk diuji secara
materi adaah pasal 32 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002
yang berbunyi, “Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena
menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”. Oleh
karena itu, para pemohon mendasarkan bahwa Pasal 32 ayat (1)
huruf c tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945
yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum”.
Dalam pertimbangannya, MK mengakui bahwa pada awalnya
permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun
hukum acara MK juga mengatur sengketa kewenangan lembaga
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negara sebagaiman dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi,
“Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan
pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara
pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada
putusan Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, jika diperlukan untuk
melindungi hak-hak konstitutional warga negara, Pasal 86 UU No.
24 Tahun 2003 dan Penjelasannya memberikan kewenangan kepada
MK untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi
kekosongan atau kekurangan dalam hukum acara.
Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka
untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat,
kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang
demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini
dapat juga diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (Siahaan, 2011,
hal. 214).


Kekuatan Mengikat
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi
dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
Itu

berarti

bahwa

putusan

Mahkamah

Konstitusi

langsung

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada
upaya hukum yang dapat ditempuh (Siahaan, 2011, hal. 214).
Putusan

sebagai

perbuatan

hukum

pejabat

negara

menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada
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putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum,
baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan
sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Pihak-pihak terikat
pada putusan tersebut juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang
akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat
putusan tersebut dan melaksanakannya (Siahaan, 2011, hal. 214).
Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda
dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak
berpekara (interpartes), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD
ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi
juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga
negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia
(Siahaan, 2011, hal. 214).
Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan
pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan
sebagai negative legislator yang putusannya bersifat erga omnes,
yang ditujukan pada semua orang (Siahaan, 2011, hal. 214).


Kekuatan Pembuktian
Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menetukan
bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undangundang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji
kembali. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah yang telah
menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat
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digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (gezag van
gewijsde) (Siahaan, 2011, hal. 215).
Dikatakan kekuatan pasti atau gezag van gewijsde tersebut bisa
bersifat negatif maupun positif (Mertokusumo, 1999, hal. 207).
Kekuatan pasti satu putusan secara negatif diartikan bahwa hakim
tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya
pernah diputus, sebagaimana disebut dalam pasal60 Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum perdata, hal demikian
diartikan, hanya jika diajukan pihak yang sama dengan perkara yang
sama (Siahaan, 2011, hal. 215).
Dalam perkara konstitusi yang putusannya bersifat erga omnes,
maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama
yang sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh
siapapun. Putusan Mahakamah Konstitusi yang telah berkekuatan
tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan
pasti secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap
telah benar. Pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan (Siahaan,
2011, hal. 215).


Kekuatan Eksekutorial
Sebagai

suatu

perbuatan

hukum

pejabat

negara

yang

dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau
menciptakan hkum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa
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putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati diatas kertas
(Siahaan, 2011, hal. 215).
Sebagai putusan hakim, setiap orang kemudian akan berbicara
bagaimana pelaksanaannya dalam kenyataannya. Akan tetapi,
sebagaimana telah disinggung diatas berbeda dengan putusan hakim
biasa,maka satu putusan yang mengikat para pihak dalam perkara
perdata memberi hak pada pihak yang dimenangkan untk meminta
putusan tersebut dieksekusi jikalau menyangkut penghukuman atas
pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau membayar sejumlah
uang (Siahaan, 2011, hal. 215).
Satu undang-undang yang sebelum diuji telah diumumkan
dalam Lembaran Negara dan diterbitkan dalam suatu bentuk yang
utuh tidak akan dapat diketahui dan dipahami oleh semua orang yang
terikat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tanpa perubahan yang
dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, setidaktidaknya dengan integrasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam
undang-undang yang diterbitkan Sekretariat Negara (Siahaan, 2011,
hal. 215).
Meskipun putusan tersebut tetap dianggap mempunya kekuatan
eksekutorial seperti halnya putusan dalam hukum acara peradilan
biasa, namun hal itu tidak memberi hak pemohon untuk meminta
dilaksanakannya putusan tersebut dalam bentuk perubahan undangundang yang teah diuji Mahkamah Konstitusi tersebut. Akan tetapi,
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perkembangan

kedepan

mungkin

akan

mengalami

perubahan

pendirian tentang hal ini, baik karena kebutuhan maupun karena
pemikiran-pemikiran teoritis (Siahaan, 2011, hal. 215).

C.

Hutan
Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ditentukan empat

jenis hutan, yaitu:
a. Hutan Berdasarkan Statusnya
Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah
suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan)
antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan
pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan
tersebut (Salim H.S, 2006, hal. 43).
Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ,
hutan berdasarkan statusnya sebagai berikut: “Hutan adat adalah hutan negara
yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Kata “negara” dihapuskan
oleh MK sehingga bunyi Pasal 1 angka 6 menjadi sebagai berikut: “Hutan adat
adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa “.... hutan berdasarkan
statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun
hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum.
Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai
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oleh Negara”. Kemudian lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) : “hutan
berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan Negara; b. hutan hak.”
Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional),
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa
“Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk
hutan adat”.
Dengan demikian, status hutan adat menurut UU No. 41 Tahun 1999 di bagi
menjadi dua, yaitu:
1. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani hak atas tanah.

2. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak
atas tanah. Hutan hak dibedakan menjadi dua yaitu hutan adat dan
hutan perseorangan/badan hukum.

b. Hutan Berdasarkan Fungsinya

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan
yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan
menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan
hutan produksi.
Menurut Undang-Undang Nomor 41 dapat dijelaskan sebagai berikut
(Salim H.S, 2006, hal. 44-45):
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1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan.

2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu
yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanegaraman
tumbuhan satwa serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi
terdiri atas tiga macam, yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan
hutan pelestarian alam, dan taman buru.

c. Hutan berdasarkan tujuan khusus
Penggunaan

hutan

untuk

keperluan

penelitian

dan

pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan
religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999).
Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan
air
Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan
resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai
hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk
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pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU
Nomor 41 Tahun 1999)
Dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan beberapa fungsi diantaranya
(http://adhip-prasetyo.blogspot.com/2006/04/pengelolaan-hutan-systemmasyarakat.html):
a. Fungsi ekonomi
Masyarakat disekitar hutan dapat menikmati hasil dari
hutan yang mereka kelola dengan maksud dan tujuan agar ada
peningkatan ekonomi yang stabil dan menciptakan lapangan kerja
bagi generasinya yang akan mendatang dengan pola peningkatan
pengelolaan hutan yang berteknologi ramah terhadap lingkungan.
b. Fungsi sosial
Terciptanya solidaritas yang kuat diantara masyarakat
sekitar hutan dan menghindari dari adanya kesenjangan sosial
diantara kelompok masyarakat, maka dalam hal ini pengelolaan
hutan dilakukan secara kolektif.
c. Fungsi ekologi
Hutan berfungsi sebagai konservasi, untuk mencegah
terjadinya bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran serta
memberikan perlindungan terhadap masyarakat disekitar hutan
(dari segi keamanan dan kesehatan).
Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam
menunjang pembangunan bangsa dan juga negara. Hal ini dikarenakan hutan
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dapat memberikan sesuatu hal manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat.
Menurut Salim, Manfaat hutan dibagi menjadi dua, yaitu (Salim H.S, 2006,
hal. 45):
1. Manfaat langsung
Yang dimaksud dengan manfaat langsung, adalah manfaat
yang dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh
masyarakat.

Yaitu

masyarakat

dapat

menggunakan

dan

memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil
utama hutan, serta berbagai hasil hutan lainnya, seperti rotan,
getah, buah-buahan, madu.
2. Manfaat tidak langsung
Manfaat tidak langsung, adalah mafaat yang tidak langsung
dinikmati oleh masyarakat, tetapi dapat dirasakan dengan adanya
keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara
tidak langsung, seperti berikut ini: (a) dapat mengatur tata air, (b)
dapat mencegah terjadinya erosi, (c) dapat memberikan manfaat
terhadap kesehatan, (d) dapat memberikan rasa keindahan, (e)
dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata, (f) dapat
memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, (g)
dapat menampung tenaga kerja, (h) dapat menambah devisa
negara.
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D.

Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat

1.

Masyarakat Hukum Adat
Selama ini debat mengenai istilah dan definisi masyarakat adat masih saja

terus terjadi. Ada bermacam-macam istilah yang digunakan, bahkan di dalam
peraturan perundang-undangan juga digunakan berbagai istilah untuk merujuk
sesuatu yang sama atau yang hampir sama tersebut. Mulai dari istilah masyarakat
adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat
tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada
istilah desa atau nama lainnya.
Dari berbagai istilah yang ada, istilah hukum yang paling banyak digunakan
adalah istilah “Masyarakat Hukum Adat”. Istilah masyarakat hukum adat
digunakan sebagai bentuk kategori pengelompokkan masyarakat yang disebut
masyarakat hukum (rechtsgemeenchappen) yaitu masyarakat yang seluruh
anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang
dipakai, yaitu hukum adat. Istilah ini merupakan penerjemahan dari istilah Adat
Rechtsgemenschaapen yang dipopulerkan oleh pemikir hukum adat seperti Van
Vollenhoven dan Ter Haar.
Istilah masyarakat hukum adat digunakan karena hampir mendekati istilah
yang dipergunakan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu
istilah kesatuan masyarakat hukum adat. Sehingga memberikan makna bahwa
istilah inilah yang paling sah dan sesuai dengan konstitusi Idonesia. Istilah
masyarakat hukum adat dipergunakan dalam Undang-Undang Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Sumber Daya Air,
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Undang-Undang

Perkebunan,

serta

Undang-Undang

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Istilah kesatuan masyarakat hukum adat digunakan dalam Undang-Undang
Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 sebagai entitas
hukum yang diakui dan dihormati keberadaannya berserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam
undang-undang. Kata awal “kesatuan” pada istilah ini menunjukan bahwa
masyarakat adat merupakan suatu bentuk kelompok komunitas (community) yang
mempunyai ikatan-ikatan yang berdasarkan adat, bukan society yang lebih
longgar dan bersifat umum.
Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya “Beginselen en stelsel van
het adatrecht”, TEER HAAR merumuskan masyarakat hukum adat sebagai
berikut:
“…Ge ordende greopen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen
materiel en immaterieel vermogen”. (terjemahan bebas “… Kelompokkelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang
memiliki benda-benda materil maupun immaterial”)
Kelompok-kelompok itu di satu pihak dinamakan Persekutuan Hukum atau
Masyarakat hukum, sebab di dalam kelompok itulah munculnya serta dibinanya
kaidah-kaidah hukum adat sebagai suatu hal dari kenyataan-kenyataan sosial, dan
di lain pihak dalam hubungannya dengan kelompok yang lain berposisi sebagai
suatu kesatuan dan juga hidup dalam suatu pergaulan hukum diantara kelompok.
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Dengan demikian kelompok-kelompok yang dimaksudkan dinamakan juga
sebagai subjek hukum.
Masyarakat hukum adat (persekutuan hukum) adalah kesatuan manusia
yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa
dan mempunyai kenyataan yang berwujud maupun tidak berwujud dimana para
anggota kesatuan masing-masing kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang
wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu
mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah
tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk
selamanya (Muhammad B. , 2003, hal. 30).
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sebagaimana yang
ditegaskan oleh Bushar Muhammad inti dari persekutuan hukum, adalah:
a. Kesatuan manusia yang teratur
b. Menetap di daerah tertentu
c. Mempunyai penguasa-penguasa, dan
d. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud di
mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan
dalam masyarakat sebagai hak yang wajar menurut kodrat alam
dan tidak seorangpun diantara mereka param anggota itu
mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan
ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti
melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pakar hukum adat, ciri-ciri
masyarakat hukum adat (adatrechsgemenschap), yaitu (Setiady, 2013, hal. 76-77):
a. Adanya kesatuan masyarakat yang teratur
b. Menetap disuatu daerah tertentu
c. Mempunyai penguasa-penguasa;
d. Mempunyai kekayaan materiil (berwujud) dan immaterial (tidak
berwujud)
e. Memiliki system nilai dan kepercayaan
f. Memiliki tatanan hukum sendiri
2.

Hak Ulayat
Istilah “hak ulayat” terdiri dari dua kata,yakni “hak” dan “ulayat”. Secara

etimologi kata ulayat identik dengan arti wilayah, kawasan, marga, dan nagari.
Kata “hak” mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan,
kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau untuk menuntut
sesuatu, derajat atau martabat (Samosir, 2013, hal. 103). Kata “hak” diartikan
peranan bagi seseorang atau pihak untuk bertindak atas sesuatu menjadi objek dari
haknya itu (Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 2002, hal. 10). Kata
“wewenang” berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan: kekuasaan
untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab
kepada orang lain (Samosir, 2013, hal. 104). Kata “wilayah” berarti daerah
(kekuasaan, pemerintahan, penguasaan, dan sebagainya), lingkungan daerah
(kabupaten) (Samosir, 2013, hal. 104). Menurut Moh. Koesnoe perkataan “ulayat”
pada dasarnya berarti suatu lingkungan tanah yang berada dalam kekuasaan yang
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sah suatu ersekutuan. Setiap lingkungan ulayat selalu meliputi 3 (tiga) bagian
pokok, yaitu : (a) lingkungan sebagai pusat persekutuan, (b) lingkungan usaha
para warga, berupa sawah, kebun, ladang, dan hutan, (c) lingkungan tanah
persediaan, berupa hutan belukar diluar lingkungan usaha tersebut. Dengan
demikian, secara harfiah hak ulayat diartikan sebagai kewenangan masyarakat
hukum adat atas tanah dalam lingkungan/ wilayah/ daerah tertentu untuk
menguasai dalam mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan
masyarakat hukum dan anggota-anggotanya (Sembiring, 2017, hal. 8).
Dalam

kepustakaan

hukum

adat,

istilah

hak

ulayat

disebut

“beschikkingsrecht”, merupakan sebuah nama yang diberikan Van Vollenhoven,
yang berarti hak menguasai tanah dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu
tidak sampai pada kekuasaan untk menjual tanah didalam wilayahnya. Dengan
demikian, istilah hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat
hukum itu dengan tanah (Samosir, 2013, hal. 106). Hak ulayat ini menurut Van
Vollenhoven adalah suatu hak atas tanah yang melulu ada di Indonesia, suatu hak
yang tidak dapat dipecah dan mempunyai dasar keagamaan (religi). Menurutnya,
paling sedikit ada 3 (tiga) ciri utama hak ulayat, yang dikemukakan dalam
bukunya yang berjudul Een Adta-wetboeke Voor Het Indonesia (1925), yaitu
(Samosir, 2013, hal. 106):
a. Beschikkingsrecht atas tanah hanya dapat dimiliki oleh
persekutuan (gemenschappen) dan tidak dapat dimiliki oleh
perorangan
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b. Beschikkingsrecht Beschikkingsrecht tidak dapat dilepaskan
untuk selama-lamanya
c. Beschikkingsrecht (jika hak ulayat itu dilepaskan untuk
sementara kepada orang asing, maka apabila ada alasan lain,
selain kerugian untuk penghasilan-penghasilan yang hilang,
orang asing tersebut harus membayar cukai (heffingen), kepada
persekutuan hukum (gemenschap) menurut hukum adat.
Dalam Pasal 3 UUPA dinyatakan, “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan
dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaa hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataan masih ada, harus
sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undangundang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. ketentuan dalam Pasal 3
tersebut

disertai

2

(dua)

syarat

yaitu

mengenai

“Eksistensinya”

dan

“Pelaksanaannya”. Hak ulayat dalam sepanjang menurut kenyataan masih ada
didaerah-daerah yang hak ulayatnya sudah tidak ada lagi, maka hak ulayat itu
tidak akan hidup lagi, dan didaerah-daerah yang hak ulayatnya yang tidak pernah
ada, tidak akan diberi hak ulayat baru. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka ia
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta undangundang maupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. dan tidak
dapat dibenarkan jika dalam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum adat
masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, maka
seakan-akan masyarakat hukum adat itu terlepas dari masyarakat-masyarakat
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hukum dan anggota masyarakat hukum adat itu sendiri. Sikap yang demikian
tersebut oleh UUPA dianggap bertentangan dengan asas-asas yang tercantum
dalam Pasal 1 dan Pasal 2 (Harsono, 2000, hal. 191).
Hukum adat menurut versi UUPA, bukanlah hukum adat sebagaimana
yang digambarkan Van Vollenhoven dan A. Bondermarker, akan tetapi hukm adat
yang telah disesuaikan dengan filosofi, pengertian-pengertian dan pranata-pranata
yang ada kesemuanya di seluruh Indonesia dan kemudian berlakunya hukum adat
itu secara nasional (Parlindungan, 1993, hal. 17).
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan Terkait dengan Hutan Adat
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan putusan

yang penting sebab mengubah pemahaman lama di Indonesia tentang hutan,
kawasan hutan dan posisi hutan adat. Dalam pengertiannya hutan dan kawasan
hutan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Hutan adalah suatu kesatuan
ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisikan sumber daya alam hayati
yang didominasai pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu
dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah
tertentu

yang

ditetapkan

oleh

pemerintah

guna

untuk

dipertahankan

keberadaannya sebagai hutan tetap (kawasan hutan yang akan dipertahankan
keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan
lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap).
Pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
menyangkut dua isu konstitutional, pertama yaitu mengenai hutan adat dan kedua
yaitu mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum
adat. Putusan itu mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hutan adat,
namun menolak permohonan perihal untuk menghapuskan syarat-syarat
pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat yang terdapat di dalam UndangUndang Kehutanan.
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Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,
Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat edaran No. SE 1/Menhut-II/2013
tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei
2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas
kehutanan yang ada diseluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut Menteri
Kehutanan menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap berada pada
Menteri Kehutanan. Penetapan tersebut dilakukan apabila masyarakat adat telah
ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.
Dengan demikian, proses yang harus dilalui oleh masyarakat adat untuk
mengelola hutan adat terdapat dua tahap. Tahap pertama adalah mendorong
pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat adat dan tahap kedua
mendorong penetapan Menteri Kehutanan.
Pada tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
mengeluarkan suatu peraturan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan
Hak. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak tersebut diatur
mengenai tata cara pelaksanaan penetapan atas hutan hak, yang mana hutan adat
termasuk dalam kategori hutan hak.
Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak tersebut terdapat
2 (dua) poin penting, yakni: pertama, penetapan atas hutan adat (hutan hak)
terlebih dahulu harus dilakukan pengakuan oleh pemerintah daerah atas eksistensi
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masyararakat hukum adat melalui produk hukum daerah (peraturan daerah),
kedua, setelah adanya pengakuan oleh pemerintah daerah atas eksistensi
masyararakat hukum adat melalui produk hukum daerah (peraturan daerah) maka
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktur
Jenderal untuk selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi menetapkan hutan
adat (hutan hak) sesuai dengan fungsinya.
Pengaturan hutan hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian
hukum dan keadilan bagi pemengku hutan hak dalam mewujudkan kesejahteraan
masyrakat dan pengelolaan hutan lestari (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ MenlhkSetjen/ 2015 tentang Hutan Hak). Pemangku hutan hak adalah masyarakat hukum
adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sam dalam kelompok
atau badan hukum yang memiliki hak untuk mengurus hutan hak (Pasal 1 angka
(8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak).
Tujuan pengaturan hutan hak adalah agar pemangku hutan hak mendapat
pengakuan, perlindungan dan insentif dari pemerintah dalam mengurus hutannya
secara lestari menurut ruang dan waktu (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ MenlhkSetjen/ 2015 tentang Hutan Hak). Ruang lingkup pengaturan hutan hak meliputi
penetapan hutan hak, hak dan kewajiban, dan kompensasi dan insentif (Pasal 2
ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak).
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Didalam Peraturan tersebut terdapat Syarat-syarat Permohonan Penetapan
Hutan Adat. Syarat-syarat permohonan penetapan hutan adat tersebut meliputi
(Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak):
1. Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah
diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah
2. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa
hutan
3. Surat pernyataan dari masyarakat hukum adat untuk menetapkan
wilayah adatnya sebagai hutan adat
Hal yang paling utama dalam penetapan status hutan adat adalah adanya
pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat adat atau hak ulayat
melaului peraturan daerah. Dalam hal pengakuan pemerintah daerah atas
eksistensi masyarakat adat atau hak ulayat, Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat

Masyarakat

Hukum

Adat,

memuat

kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak
yang serupa itu dalam masyarakat hukum adat.
Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dijealaskan bahwa pelaksanaan
hak ulayat sepanjang kenyataan masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat
yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
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Pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dijelaskan bahwa hak ulayat
masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :
1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan
hukum adatnya sebagai warganya bersama suatu persekutuan
hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para
warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil
keperluan hidupnya sehari-hari.
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan,
dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para
warga persekutuan hukum tersebut.
Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikut
sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang
bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang
mengelola sumber daya alam (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat).
Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada
dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda
kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta
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mencatatnya dalam daftar tanah (Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat). Ketentuan
lebih lanjut diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan (Pasal 6 Peraturan
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat).
Peraturan daerah tersebut megatur tentang tata cara penetapan suatu
komunitas kelompok adat menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Penetapan
kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan dengan cara membuat suatu peraturan
daerah untuk penetapan kesatuan masyarakat hukum adat.
Secara umum, prakarsa atau usulan pembentukan suatu peraturan daerah
berasal dari Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
tetapi masyarakat hukum adat juga dapat mengajukan atau meminta permohonan
kepada Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
membuat suatu peraturan daerah tentang mengenai penetapan kesatuan
masyarakat hukum adat. Prakarsa atau usul yang berasal masyarakat hukum adat
dapat diajukan secara tertulis (surat) kepada Pemerintah Daerah atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Tahapan selanjutnya dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang
Masyarakat Hukum Adat adalah dengan melakukan pembentukan Tim Penyusun
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas: Tokoh
Masyarakat hukum adat setempat, Akademisi dengan latar belakang ilmu sosial
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dan ilmu hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berpengalaman untuk
melakukan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat atau pemetaan
wilayah adat, dan Dinas instansi yang tugasnya berkaitan dengan keberadaan dan
hak kesatuan masyarakat hukum adat.
Tim penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah melakukan
penelitian tentang keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan atas
kriteria kesatuan masyarakat hukum adat. Penelitian tersebut harus dilakukan
sesuai dengan Pedoman Penelitian yang menjadi lampiran yang tidak dapat
terpisahkan dengan peratran daerah. Persoalan yang lebih mendasar tentang
bagaimana melakukan penelitian dijelaskan lebih terperinci dalam lampiran
pearturan daerah yang menyangkut persoalan pedoman penelitian atas keberadaan
kesatuan masyarakat hukum adat.
Dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah,
Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus
mengkonsultasikan Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada kesatuan masyarakat
hukum adat yang bersangkutan dan masyarakat di sekitarnya. Jika terdapat
penolakan yang besar terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan
Daerah, Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat
melakukan penghentian terhadap penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan
Peraturan Daerah tersebut.
Jika tidak ada hal yang menjadi keberatan dari kesatuan masyarakat hukum
adat, maka Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat
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dibahas untuk mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Isi pengaturan dalam peraturan daerah ini juga dimaksudkan sebagai wujud
komitmen pemerintah daerah terhadap keberadaan dan nasib hak masyarakat
hukum adat yang selama ini merasa terabaikan. Melalui peraturan daerah inilah,
pemerintah daerah mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan
mengembangkan hak-hak masyarakat hukum adat dengan berpedoman kepada
ketentuan peraturan hukum yang ada dan berlaku. Sebagaiman dikemukakan
sebelumnya, untuk berbagai peraturan perundang-undangan telah mendelegasikan
kewenangan mengenai pengakuan hak masyarakat hukum adat kepada pemerintah
daearah. Sesungguhnya saat ini kewenangan penuh berada ditangan pemerintah
daerah. Oleh karenanya, peraturan daearah merupakan wadah dan kesempatan
bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan komitmen dalam pengakuan dan
perlindungan atas hak masyarakat hukum adat.
Di Provinsi Riau hingga saat ini belum terdapat produk hukum daerah atau
peraturan daerah yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat atau hak
ulayat masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Riau, baik Peraturan Daerah
di tingkat Provisnsi Riau maupun Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota
Provinsi Riau. Dan sampai saat ini belum ada usulan Rancangan Peraturan Daerah
dari Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) maupun dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) terkait dengan
pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat (Kepala sub bagian Peraturan
Daerah Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau, 2019).
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Hal ini tentunya menunjukkan tidak adanya keseriusan dan komitmen
pemerintah daerah Provinsi Riau untuk menghormati dan mengakui kebaradaan
masyarakat hukum adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang ada di
Provinsi Riau. Dalam hal ini tentunya merupakan tanggung jawab Gubernur
Provinsi Riau, Bupati/Walikota yang ada di Provinsi Riau, serta Dewan
Perwakilan Daerah tingkat Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Riau, karena Provinsi Riau terkenal dengan adat istiadatnya yang kental.
Lembaga Adat Melayu Riau dan juga tokoh-tokoh adat(ninik/mamak) juga harus
menjadi pelopor untuk terus mendorong percepatan untuk pembentukan perda
mengenai pengakuan atas eksistensi masayarakat hukum adat atau hak ulayat di
Provinsi Riau.
Setelah adanya pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat
adat atau hak ulayat melaului peraturan daerah, maka tahapan selanjutnya adalah
mendorong Penetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengakui keberadaan
eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayat masayarakat hukum adat di
Provinsi Riau, mengakibatkan belum adanya satupun hutan adat yang ada di
Provinsi Riau mendapatkan penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan melalui surat keputusannya (Kepala sub bagian Peraturan Daerah Biro
Hukum Pemerintah Provinsi Riau, 2019).
Tahapan-tahapan untuk mendapatkan Penetapan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan atas hutan adat adalah sebagai berikut (Pasal 4 Peraturan Menteri
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ MenlhkSetjen/ 2015 tentang Hutan Hak):
1. Masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum
mengajukan permohonan penetapan kawasan hutan hak kepada
Menteri. Badan hukum yang dimaksud berbentuk koperasi yang
dibentuk oleh masyarakat setempat.
2. Berdasarkan Permohonan yang diajukan, Menteri melakukan
verifikasi dan validasi.
3. Verifikasi dan validasi dilaksanakan dengan mengacu pada
pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal
dengan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Direktur Jenderal atas
nama Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan
hutan hak sesuai dengan fungsinya.
5. Areal hutan hak yang telah ditetapkan dicantumkan dalam peta
kawasan hutan.
6. Dalam hal masyarakat tidak mengajukan permohonan penetapan
hutan hak, Menteri bersama Pemerintah Daerah melakukan
identifikasi dan verifikasi masyarakat adat dan wilayahnya yang
berada didalam kawasan hutan untuk mendapatkan penetapan
masyarakat hukum adat dan hutan adat.
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Lahan berhutan dapat ditetapkan menjadi kawasan hutan yang berstatus
sebagai hutan hak sesuai fungsinya berdasarkan persetujuan pemegang hak atas
tanah dan pertimbangan-pertimbangan ekosistem yang dikomunikasikan oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal kepada
pemegang hak. Dalam hal pemegang hak atas tanah keberatan atas penetapan
fungsinya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan fungsinya
sesuai ekosistem dengan memberikan kompensasi dan/atau insentif sesuai
peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015
tentang Hutan Hak).
Dalam hal areal yang dimohonkan sebagai hutan hak masih terdapat konflik
dengan pemegang izin atau pemangku hutan yang lain, Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan mencadangkan areal hutan hak dan memerintahkan pejabat
yang berwenang dalam lingkup tugasnya untuk menyelesaikan konflik yang
menyangkut kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja (Pasal 7 ayat (3) Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/
Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak).
Penetapan hutan hak oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sebagaiman yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada
rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam hal rencana tata ruang wilayah
(RTRW) belum menampung keberdaan hutan hak, maka kawasan hutan hak
tersebut diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW)
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berikutnya (Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak).
Peralihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan hak
tidak dapat mengubah fungsi hutan tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut
dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai perubahan peruntukan dan fungsi
kawasan hutan yang berlaku (Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan
Hak).
Setelah didapatkannya

Penetapan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan atas hutan adat maka memunculkan adanya hak dan kewajiban
pemangku hutan adat atas hutan adat tersebut.
Hak pemangku hutan adat meliputi(Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ MenlhkSetjen/ 2015 tentang Hutan Hak):
1. Mendapatkan insentif
2. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran
lingkungan
3. Mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan kearifan
lokal
4. Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam
pemanfaatan sumber daya genetik yang ada didalam hutan adat
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5. Mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan
lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan adat
6. Memanfaatkan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan
sesuai dengan fungsi kawasan hutan
7. Memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
Kewajiban pemangku hutan adat meliputi (Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/
Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak):
1. Mempertahankan fungsi hutan adat
2. Menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari
3. Memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan
4. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya
antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan
Selain itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah
Daerah juga memberikan insentif kepada pemangku hutan adat, antara lain berupa
(Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak):
1. Tidak memungut PSDH hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta
iuran pembayaran jasa lingkungan
2. Memberikan

rekomendasi

keringanan

pajak

bumi

dan

bangunan
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3. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perijinan usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kay, serta jasa
lingkungan
4. Kemudahan dalam pelayanan ekspor hasil hutan kayu dan
bukan kayu
5. Pengakuan atas imbal jasa lingkungan dari usaha atau
pemanfaatan oleh pihak ketiga
6. Memberikan rekomendasi percepatan program pemerintah
yang sejalan dengan kearifan lokal
Disamping itu juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak
memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah untuk
bertugas (Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak):
1. Memberikan pelayanan kepada pemangku hutan adat
2. Memenuhi hak-hak pemangku hutan adat
3. Mengakui dan melindungi kearifan lokal
4. Memfasilitasi pembagian manfaat yang menguntungkan dan adil
dari pemanfaatan sumber daya genetik dalam hutan adat
5. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas pemangku
hutan adat
6. Mencegah perubahan fungsi hutan adat
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7. Memfasilitasi pengembangan teknologi, bantuan permodalan dan
pemasaran, serta promosi hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa
lingkungan
8. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sosial
9. Memfasilitasi perolehan sertifikat legalitas kayu
10. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam hal pembuatan peta hutan
adat

B.

Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan
Hutan sebagai sumber kekayaan alam Indonesia landasan penguasaannya

didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia yang
menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Maksudnya ialah negara atau pemerintah memiliki wewenang untuk
mengelola, memanfaatkan, dan menjaga serta mengatur perbuatan hukum atas
penguasaan hutan oleh subjek hukum tertentu.
Dari sektor kehutanan, amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara khusus (lex specialis) diatur dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam konteks penguasaan dan
pengelolaan sumber daya hutan, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan, banhwa: “Semua hutan di dalam

82

wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya di kuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pada pokoknya adalah hutan sebagai sumber kekayaan alam yang dimilik
Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat, dan digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaaan
dalam masyarakat dan negara Indonesia. Dalam pengertian ini, hutan “dikuasai”
oleh negara, tetapi tidaklah “dimiliki” oleh negara, melainkan sebagai pengertian
yang mengandung kewajiban-kewajiban tertentu dan wewenang-wewenang
tertentu sebgaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: “Penguasaan hutan oleh
negara tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk: (a) mengatur
dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan
hasil hutan; (b) menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan
kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; (c) mengatur dan menetapkan
hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur
perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan”.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan telah menimbulkan permasalahan terhadap status hukum atas hutan
adat. Status hutan adat dalam undang-undang kehutanan tergolong hutan negara.
Karena status hutan adat bagian dari hutan negara dan adanya konsekuensi “hak
menguasai negara”, maka hak-hak masyarakat adat beserta hak tradisonalnya atas
hutan di wilayah adatnya sendiri merasa terpinggirkan, bahkan merasa diabaikan
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oleh negara. Terlebih lagi jika alasannya dimaksudkan untuk kepentingan umum
atau fungsi sosial masyarakat.
Kedudukan hukum hutan negara dan hutan adat itu tentunya dua hal yang
berbeda. Hutan negara berdasarkan “hak menguasai negara” berkedudukan umum
(lex generalis) dan kedudukan pemerintah didasarkan pada pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria. Sedangkan hutan adat beserta hak ulayat atau hak tradisionalnya
berkedudukan khusus (lex specialis) dan yang berlaku adalah hukum adat sesuai
dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria. Maksudnya ialah “hak menguasai negara” tidak berlaku
dalam hukum hak masyarakat hukum adat beserta hak ulayat atau hak
tradisionalnya, meskipun hubungan fungsional keduanya tetap dimungkinkan
dapat untuk diatur secara sendiri. Maka, kebijakan pemerintah berdasarkan “hak
menguasai negara” terhadap hutan negara dan hutan adat tentunya harus berbeda.
Dari pengertian hutan negara dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni hutan negara merupakan hutan
yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Maka, secara logis
hutan adat tentu tidak dapat dikategorikan masuk dalam kategori hutan negara.
Sebab, di atas wilayah hutan adat melekat hak atas tanah yang dimilik oleh
masyarakat hukum adat yang lahir secara turun temurun sejak dahulu kala.
Artinya, hutan adat tidak lahir dan bersumber dari negara, hutan adat jauh sudah
ada sebelum negara ini berdiri. Selama ini, sering kali kawasan hutan diklaim
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sebagai hutan negara. Padahal, hutan negara tidak akan pernah ada selama hutan
hak dan hutan adat belum ditetapkan oleh pemerintah.
Status hutan adat yang di kategorikan sebagai hutan negara menurut
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menimbulkan
sikap ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat. Perjuangan untuk menuntut
pengakuan hutan adat mengakibatkan Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara
(AMAN) bersama dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu
(Riau) dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu (Banten)
melakukan uji materil (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi
membuat suatu keputusan yang sangat penting, yakni dengan menetapkan bahwa
hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara dibawah Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melainkan merupakan bagian dari suatu
wilayah adat dan sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012 berisi beberapa hal
pokok, antara lain:
1. Pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Nomor
41 Tahun1999 tentang Kehutanan yang selama ini memasukkan
hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk dari
pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan pelanggaran
konstitusi.

85

2. Hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan
bagian dari hutan negara kemudian dimasukkan sebagai bagian
dari kategori hutan hak.
3. Pemegang hak atas tanah adalah pemegang hak atas hutan
4. Otoritas negara terhadap hutan negara dan hutan adat berbeda
5. Penegasan bahwa masyarakat adat merupakan penyandang hak
Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, diantaranya:
1. Negara tidak lagi diperbolehkan mengambil alih hak masyarakat
hukum adat yang mereka kelola kecuali dengan alasan apabila
dibutuhkan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaiman
diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 maupun
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang mengatur
pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/
2012, maka kedudukan hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara,
melainkan sebagai hutan serupa dengan hutan hak yakni yang
dilekati hak masyarakat hukum adat.
3. Bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah hak
ulayat, sehingga pemerintah sudah semestinya menghormati
wilayah hukum masyarakat hukum adat
Sebagai tindak lanjut dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/
PUU-X/ 2012, dengan dibedakannya status hutan negara dengan hutan adat yang
merupakan kategori dari hutan hak maka perlu peran dari seluruh elemen
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masyarakat dan para pemangki kepentingan untuk turut serta memberikan
kewenangan bagi masyarakat hukum adat untuk menikmati hak-haknya dalam
menjalankan keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat. Yakni pemerintah
daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
Mengkaji lebih lanjut mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/
PUU-X/ 2012 yang menempatkan hutan adat dalam kategori hutan hak
merupakan bentuk indikasi ketidakcermatan Mahkamah Konstitusi dalam
penjatuhan putusan. Terlepas dari kontroversi terkait peran Mahkamah Konstitusi
sebagai negative legislator yang membatalkan norma suatu undang-undang
karena dinyatakan bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Maka Putusan
Mahkamah Konstitusi sepertinya terjebak pada ketentuan norma-norma dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Apabila merujuk
pada ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka ditemui hak
menguasai negara sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3), kemudian diakui adanya
hak tradisional sebagimana dalam Pasal 28I ayat (3), lalu diatur juga terkait
dengan perlindungan terhadap hak milik warga negara sebagaimana dalam Pasal
28H ayat (4).
Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengklasifikasinya demikian, yakni dalam
Pasal 2 ayat (2), hak ulayat sebagaimana dalam Pasal 3, dan hak-hak atas tanah
lainnya yang sifatnya individual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 jo.
Pasal 53. Mencermati logika berpikir yang dibangun dalam konstitusi maupun
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
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pokok Agraria, maka seharusnya hutan adat diletakkan dan diposisikan sebagai
jenis hutan sendiri yang berbeda dari hutan hak maupun hutan negara karena
bentuk kepemilikannya yang bersifat komunal (kelompok). Namun, Mahkamah
Konstitusi dalam putusannya tersebut justru mengklasifikasikannya ke dalam
kategori hutan hak. Hal ini tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi Mahkamah
Konstitusi untuk lebih mencermati ketentuan terkait hak atas tanah dalam sistem
pertanahan nasional, sehingga seluruh peraturan perundang-ndangan yang ada
bersifat harmonis dan tidak ada tumpang tindih.
Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terjadi
pergeseran kedudukan hutan adat, dari yang sebelumnya dimasukkan bagian dari
hutan negara menjadi bagian dari hutan hak. Pergeseran kedudukan hutan adat
tersebut tentunya memiliki dampak yang baik bagi masyarakata hukum adat.
Masyarakat hukum adat tidak lagi dihadapkan dengan aturan-aturan yang
mendiskriminasi atau mengenyampingkan hak-hak masyarakat hukum adat atas
hak ulayatnya. Negara sebagai pemegang otoritas hak menguasai negara
wewenangnya dibatasi terhadap hutan adat sesuai sejauh mana isi wewenang yang
tercakup dalam hutan adat, sebab pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
hutan adat bukan lagi menjadi bagian hutan negara, tetapi merupakan bagian dari
hutan hak. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau
sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu
kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang
peragaannya didasarkan atas leluri (traditio) yang hidup dalam suasana rakyat
dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh
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lingkungan wilayahnya. Karena hutan adat bagian dari hutan hak, maka pemegang
hak atas hutan adalah masyarakat hukum adat (pemangku hak) itu sendiri.
Masyarakat hukum adat sekarang bisa mengelolal hutan adat tanpa ada rasa takut
akan adanya gangguan dari pihak-pihak luar.
Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/
2012 hak-hak konstitusional masyarakat adat telah kembali dipulihkan.
Masyarakat hukum adat merupakan pemegang otoritas penuh atas hutan adatnya.
Negera dalam hal ini tidak lagi memeliki wewenang atas hutan adat.
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BAB IV
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ada dua kesimpulan

yang didapat, yaitu:
1. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Hutan Adat, Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

sebagai

pelaksana

dari

undang-undang

tersebut

mengeluarkan suatu peraturan untuk menindaklanjuti Putusan yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 35/PUUX/2012. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ MenlhkSetjen/ 2015 tentang Hutan Hak. Dalam peraturan tersebut
menjelaskan bahwa untuk menetapkan suatu Penetapan hutan adat
terlebih dahulu harus adanya pengakuan atas eksistensi masyarakat
adat atau hak ulayat melalui peraturan daerah. Setelah adanya
pengakuan atas eksistensi masyarakat adat atau hak ulayat melalui
Peraturan Daerah, maka tahapan selanjutnya adalah mendapatkan
suatu Penetapan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di
Provinsi Riau hal inilah yang menjadi persoalan utama, karena
belum adanya Peraturan Daerah yang mengakui eksistensi
masyarakat hukum adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat
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yang ada di Provinsi Riau, dan sampai saat ini belum ada usulan
Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah (Provinsi atau
Kabupaten/Kota) maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Provinsi atau Kabupaten/Kota) terkait dengan pengakuan eksistensi
masyarakat hukum adat. Karena belum adanya Peraturan Daerah
yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayat,
mengakibatkan belum adanya satupun hutan adat di Provinsi Riau
yang mendapatkan penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan melalui surat keputusannya.
2. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka
terjadi pergeseran kedudukan hutan adat, dari yang sebelumnya
dimasukkan bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak.
Pergeseran kedudukan hutan adat tersebut tentunya memiliki
dampak yang baik bagi masyarakata hukum adat. Masyarakat hukum
adat

tidak

lagi

dihadapkan

dengan

aturan-aturan

yang

mendiskriminasi atau mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum
adat atas hak ulayatnya. Negara sebagai pemegang otoritas hak
menguasai negara wewenangnya dibatasi terhadap hutan adat sesuai
sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat, sebab
pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hutan adat bukan lagi
menjadi bagian hutan negara, tetapi merupakan bagian dari hutan
hak.
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B.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka terdapat dua saran,

yaitu:
1. Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebagai pembuat produk hukum
daerah untuk pengakuan atas eksistensi masyarakat adat atau hak
ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Riau diharapkan
melakukan percepatan-percepatan untuk membuat Peraturan Daerah
tentang pengakuan atas eksistensi masyarakat adat atau hak ulayat.
Diharapkan dengan adanya kerjasama Gubernur Provinsi Riau,
Bupati/Walikota yang ada di Provinsi Riau, serta Dewan Perwakilan
Daerah tingkat Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Riau dapat untuk segera menghadirkan Peraturan Daerah
yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayat
masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Riau.
2. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang merupakan pelaksana dari Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012 diharapkan untuk mendorong
dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti putusan
tersebut.
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