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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan 

Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus 

dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia (akhlakul 

karimah), sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa.
1
 

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, yang keluasannya 

menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Di 

dalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam dan unik. Dengan 

demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar. Bahkan, 

tidak dapat dipungkiri semasa 32 (tiga puluh dua) tahun pemerintahan Orde Baru 

menempatkan sektor kehutanan sebagai andalan perolehan devisa negara nomor 2 

(dua) setetah sektor migas. Di samping sebagai penghasil devisa, sektor kehutanan 

juga menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya sentra-

sentra ekonomi dan membuka keterisolasian di beberapa daerah terpencil. Namun, 

bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang 

eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya 

                                                 
1 Agung Nugraha, Quo Vadis Kehutanan Indonesia - Bunga Rampai Perenungan Seorang Rimbawan, Cet. I, 

Yogyakarta : Bigraf Publishing, 2000, hal 16 
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menyisakan banyak persoalan, di antaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat 

mengkhawatirkan.
2
 

Laporan World Bank menyebutkan bahwa selama 35 (tiga puluh lima) 

tahun terakhir telah terjadi deforestasi seluas 1,6 (satu koma enam) - 1,7 (satu 

koma tujuh) juta, bahkan mencapai 2,0 (dua koma nol) juta per tahun.
3
 Justru 

kondisi tersebut pada era otonomi daerah semakin meningkat, yakni mencapai 

lebih dari 3,0 (tiga koma nol) juta per tahun (1998 - 2001). Menurut beberapa 

organisasi konservasi menyatakan jika hal ini tidak segera dilakukan tindakan 

nyata, diperkirakan hutan dataran rendah Sumatera akan lenyap pada tahun 2005 

dan Kalimantan pada tahun 2010. Penyebab deforestasi (kehilangan hutan) 

kebanyakan terjadi karena praktek industri perkayuan yang berlebihan, 

pembalakan liar (illegal logging), ekspansi lahan perkebunan dan pertanian, di 

samping karena masalah kebijakan yang kurang mendukung kelestarian hutan dan 

kegagalan penegakan hukum bidang kehutanan.
4
 

Tentunya belum cukup itu saja permasalahan yang dihadapi sektor 

kehutanan. Terakhir arah sektor kehutanan semakin tidak jelas ketika Pemerintah 

Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 

tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program 

Kerja Sama dengan International Monetary Fund (IMF) atau yang popular 

disebut White Paper. 

                                                 
2 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan: Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan, Edisi 1, Cet.1, Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2005, hal 46 
3 Achmad Ali, Keterpurukan Hutan di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Cetakan I,  Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 2002, hal 3 
4
 Ibid, hal 25 
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Sasaran pokok yang hendak dicapai dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 

2003 adalah mencakup 3 (tiga) hal: pertama, memelihara dan memantapkan 

stabilitas ekonomi makro; kedua, melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor 

keuangan; dan ketiga, meningkatkan investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan 

kerja. Sementara dalam daftar penerima mandat Inpres tersebut tidak ada 

tercantum Menteri Kehutanan. Timbul pertanyaan besar di sini, apakah memang 

sektor kehutanan sudah tidak diharapkan atau diperhitungkan lagi sebagai 

penopang ketiga sasaran pokok Inpres tersebut? Atau memang sengaja secara 

sistematis sektor kehutanan akan "dibunuh"? Ini justru menunjukkan belum 

adanya sinergitas dalam mendukung stabilitas ekonomi makro yang menjadi 

sasaran pokok yang hendak dicapai. Bagaimana sektor kehutanan dapat men-

dukung melalui penciptaan lapangan kerja jika kebijakan soft landing tetap 

diterapkan? Sementara di sisi lain, belum dipersiapkan alternatif sebagai 

pengganti lapangan kerja sektor kehutanan. Hal ini merupakan kebijakan 

kontrakdiktif. 

Khusus permasalahan kebijakan yang kurang mendukung kelestarian hutan, 

contohnya antara lain pembukaan lahan secara. besar-besaran untuk perkebunan 

tanpa dibarengi pengawasan yang ketat. Akibatnya, banyak lahan telantar setelah 

hutannya dibabat habis. Kemudian, adanya ancaman perubahan fungsi kawasan 

hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi, di mana hutan lindung atas nama 

kapital akan dijadikan areal tambang. Sementara itu, penegakan hukum tidak 
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berjalan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, karena lebih disebabkan 

lemahnya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum.
5
 

Pendapat lain menyatakan bahwa masalah utama yang dihadapi sektor 

kehutanan adalah perilaku seluruh pikiran (stakeholders) yang saling tidak 

mendukung, tanpa sinergitas, dan cenderung tidak sungguh-sungguh dalam kata 

maupun perbuatan (ambivalen) untuk melestarikan hutan. Ditambah lagi adanya 

perubahan kepolitikan pada era awal otonomi daerah yang terlampau dipaksakan, 

sehingga mengakibatkan sumber daya hutan mengalami deplesi yang semakin 

hebat.
6
 

Bertolak dari sinilah diperlukan sinergi semua pihak (stakeholders) untuk 

berperan aktif dalam mengelola hutan secara lebih optimal dan lestari. Untuk itu 

pula peran serta rakyat tidak dapat diabaikan, karena prinsip sasaran pemanfaatan 

hutan dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk 

sebesar-besar kemakmuran. rakyat (Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945). Oleh 

sebab itu, pemanfaatan hutan harus bersamaan dengan upaya demokratisasi, 

menegakkan hak asasi manusia, dan perubahan tata ekonomi global yang lebih 

adil. Pemerataan adalah kata yang lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa adanya pemerataan 

berarti kesenjangan, yang hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial yang 

berdampak pada ternodanya persatuan rakyat Indonesia. Sesuai dengan esensi 

                                                 
5 Bambang Pamuladi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Edisi 1, Cet. II, Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada, 1996 
6 Muhammad Prakosa, Rencana Kebijakan Kehutanan, Edisi Pertama, Cet. 1, Yogyakarta : Aditya Media, 

2006  
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tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, maka 

dalam pengelolaan hutan harus mengedepankan peran serta masyarakat.
7
 

Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang Iingkungan hidup 

pada sektor kehutanan ini adalah masalah pemanfaatan kawasan hutan. Fungsi 

sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan baik moril 

maupun spirituil antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan di 

sekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, 

hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya.
8
 Dilihat dari aspek sosial, 

pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai menimbulkan berbagai konflik 

seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya 

seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan 

yang masih dianggap memiliki nilai magik juga ikut terpengaruh oleh praktek-

praktek pendudukan hutan yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan 

prilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologis 

(lingkungan) akibat pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai, menurut 

berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan 

kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat 

dari kerusakan hutan sebagai dampak dari pemanfaatan hutan yang tidak sesuai. 

Selain bencana alam, pendudukan hutan ini juga menimbulkan kerusakan flora 

dan fauna dan punahnya spesies langka. 

                                                 
7
 Darumurti, Krishna D., dan Rauta, Umbu, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, 

Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000 
8
 Didik Prasetyo, Illegal Logging, Suatu Malpraktek Bidang Kehutanan, materi Semiloka Inisiatif Daerah 

Dalam Penanggulangan Illegal Logging, di Sendawar (Kutai Barat), Kalimantan Timur, Januari 2003 
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I.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, masalah pokok yang dibahas adalah keputusan 

ijin pinjam pakai hutan lindung untuk kegiatan pertambangan yang mempunyai 

dampak negatif, maka di dalam penelitian akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana aturan-aturan tentang perijinan hutan lindung untuk 

kegiatan pertambangan ? 

2. Bagaimana terjadinya keputusan ijin pinjam pakai hutan lindung untuk 

kegiatan pertambangan ? 

3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap dampak negatif akibat keputusan 

ijin pinjam pakai hutan lindung untuk kegiatan pertambangan? 

 

I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk mengkaji aturan-aturan tentang perijinan hutan lindung 

untuk kegiatan pertambangan. 

b. Untuk mengkaji kasus keputusan ijin pinjam pakai hutan lindung 

untuk kegiatan pertambangan yang berdampak negatif. 

c. Untuk mengetahui pendapat pengelola pertambangan tentang 

sebab-sebab timbulnya dampak negatif. 

d. Untuk mengetahui pendapat pengelola pertambangan tentang 

alasan akibat timbulnya dampak negatif tersebut 
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2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Sebagai salah satu sumber referensi bagi para aparat penegak 

hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada 

masyarakat sekitar kawasan hutan.  

b. Digunakan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang 

dapat dikembangkan pada masa-masa yang akan datang. 

 

I.4. Kerangka Teoretis  

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan 

penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak 

lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. 

Seperti halnya dengan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan, harus 

diperoleh dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dimana dalam izin tersebut dicantumkan persyaratan dan kewajiban 

untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hdup. 

Dalam menertibkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib 

diperhatikan: 

1. Rencana tata ruang 

2. Pendapatan masyarakat 

3. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan 

dengan usaha dan/atau kegiatan pertambangan. 
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Menurut Siswanto Sunarso, setiap izin yang diberikan harus diumumkan, 

karena pengumuman izin melakukan usaha dan/atau kegiatan merupakan 

pelaksanaan asas keterbukaan pemerintahan. Pengumuman izin melakukan usaha 

dan/atau kegiatan tersebut memungkinkan peran masyarakat khususnya yang 

belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan 

lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.
9
 

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, Hamzah Baharudin 

melakukan pembahasan dalam artikelnya yang berjudul “Instrumen Ekonomik 

dalam Pengelolaan Lingkungan”
10

, yang menyunting pendapat Garret 

Hardindalam artikel The Tragedy of the commons mengemukakan salah satu 

prinsip yang dikenal dalam hukum lingkungan yaitu bahwa lingkungan alam (air, 

udara, dan sumber daya alam lainnya) merupakan milik bersama yang diistilahkan 

dengan “common”
11

. Prinsip common menurutnya mendorong eksploitasi sumber 

daya alam secara berlebihan (over use) sehingga menimbulkan tragedi (The 

Tragedy of the commons). Teori inilah yang mendorong konsep internalisasi biaya 

lingkungan ke dalam struktur pengambilan keputusan dari setiap aktivitas yang 

berdampak pada lingkungan. 

Salah satu sarana yang diharapkan efektif dalam menanggulangi dan 

meminimalisasi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, adalah 

memberlakukan “audit lingkungan” kepada perusahaan. Audit lingkungan 

dilakukan karena terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan. Menurut 

                                                 
9 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Cet.I, Rineka 

Cipta, Jakarta, 2005, hal.71 
10 Baharidun, Hamzah. 2001. Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum 

Islam. Fakultas Hukum UMI. Makasar, hal.87 
11 Mas Achmad Sentosa dan Sembiring Sulaiman N., 1997. Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian 

Sengketa Lingkungan. Indonesian Center  for Environmental Law (ICEL). Jakarta 
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Gunawan Djayapura
12

, audit lingkungan sangat dibutuhkan karena meningkatnya 

upaya pembangunan akan menyebabkan makin meningkatnya dampak terhadap 

lingkungan. Keadaan ini makin mendorong diperlakukannya upaya pengendalian 

dampak lingkungan hidup agar resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan 

sekecil mungkin. Menurut Muladi, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak 

bijaksana akan menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti konservasi sumber 

daya alam yaitu pertambangan.  

Dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan berupa dampak positif dan 

negatif antara lain: 

1. Dampak positif: 

a. memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan 

ekonomi nasional; 

b. meningkatkan pendapat asli daerah; 

c. menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkar tambang; 

d. meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang; 

e. meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tambang; 

f. meningktkan sdm masyarakat lingkar tambang; 

g. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar tambang; 

2. Dampak positif: 

a. kehancuran lingkungan hidup; 

b. penderitaan masyarakat adat; 

c. menurunnya kualitas hidup penduduk lokal; 

                                                 
12 Gunawan Djayapura, Aspek Yuridis Peranaan Audit Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan, 

dalam Hukum dan Lingkungan Hdup di Indonesia, 75 Tahun Prof.Koesnadi Harjasoemantri, Program 

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hal.410. 
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d. meningkatnya kekerasan terhadap perempuan; 

e. kehancuran ekologi pulau-pulau; 

f. pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan
13

 

 

Selanjutnya Chalid mengemukakan kesalahan utama kebijakan 

pertambangan di Indonesia sebagai berikut: 

“kesalahan utama kebijakan dan orientasi pertambangan di Indonesia 

bermula dari UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang 

juga diikuti penandatanganan kontrak karya (KK) generasi I antar 

Pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran. Disusul dengan UU 

No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan”.
14

 

 

 

Sejak saat itu, Indonesia memilih politik hukum pertambangan yang 

berorientasi pada kekuatan modal besar dan eksploitatif. Dampak susulannya 

adalah keluarnya berbagai regulasi pemerintah yang berpihak pada kepentingan 

modal. Dari kebijakan-kebijakannya sendiri, akhirnya pemerintah terjebak dalam 

posisi lebih rendah dibanding posisi modal yang disayanginya. Akibatnya 

pemerintah tidak bisa bertindak tegas terhadap perusahaan pertambangan yang 

seharusnya patut untuk ditindak. 

Untuk menghindari hal itu, Chalid mengusulkan suatu perubahan mendasar 

dan paradigmatis terhadap kebijakan dan orientasi pertambangan di Indonesia
15

. 

Ada lima langkah yang ditempuh untuk mewujudkan gagasan moratorium 

pertambangan sebagai berikut: 

                                                 
13Chalid Muhamad, Studi Agenda Tersembunyi di Balik Kontrak Karya dan Operasi Tanbang INCO. 

Disampaikan pada Temu Profesi Tahunan (TPT) IX dan Kongres IV Perhimpunan Ahli Pertambangan 

Indonesia (PERHAPI), 14 Sepetember 2000. 
14 Ibid 
15 Ibid  
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1. Stop perizinan baru 

Walaupun baru sebagian kecil perusahaan yang memiliki izin untuk 

melakukan kegiatan eksplotasi, namun dampaknya sudah terasa 

mengkuatirkan. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan pemerintah untuk 

tidal lagi mengeluarkan izin pertambangan sampai ada suatu perubahan 

yang mendasar terhadap politik hukum pertambangan. 

2. Evaluasi perizinan yang telah diberikan 

Bagi pemiliki izin yang tidak melakukan aktivitas pertambangan, 

berdasarkan berbagai ketentuan yang berlaku, pemerintah berhak 

mencabut perizinannya. Upaya evaluasi terhadap perizinan yang telah 

diberikan sebaiknya dilakukan secara sistematis untuk seluruh jenis 

perizinan yang ada.  

3. Tinggikan standar kualitas pengelolaan lingkungan hidup  

Untuk merangsang investor pertambangan ke Indonesia, pemerintah 

lama menjadikan isu lingkungan menjadi isu pelengkap semata. Sejauh 

ini, tak terlihat komitmen pemerintah untuk menindak tegas mereka 

yang melakukan perusakan lingkungan hidup. Rendahnya komitmen 

untuk pelestarian lingkungan hidup juga terlihat dari berbagai peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah.   

4. Pelembagaan konflik 

Sengketa antara penduduk lokal dengan perusahaan pertambangan 

akibat kebijakan pertambangan tidak berpihak kepada kepentingan 

UPN "VETERAN" JAKARTA



12 

 

 

penduduk lokal. Maka diperlukan suatu upaya pelembagaan konflik agar 

tercapai solusi yang memuaskan berbagai pihak.  

5. Kebijakan strategi pemanfaatan sumber daya mineral 

Kebijakan yang tekstual mengatur pemanfaatan mineral atas dasar 

kebutuhan rill bangsa bangsa di masa sekarang dan akan datang. 

Kebijakan ini sebagai dasar perbaikan peraturan perundang-undangan 

pertambangan. 

Walaupun Chalid mengusulkan moratorium /penangguhan kegiatan 

pertambangan di Indonesia, namun dari pihak pemerintah tetap memberikan 

kesempatan kepada perusahaan pertambangan untuk melakukan eksplorasi dan 

ekpolitasi. Hal ini disebabkan karena salah satu sumber biaya pembangunan 

nasional berasal dari sektor pertambangan sehingga sektor pertambangan masih 

menjadi sasaran utama.  

 

I.5.  Definisi Konsep 

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

hukum kehutanan. Hubungan ini erat kaitanya dengan pemanfaatan/penggunaan 

kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan
16

. Dari aspek fungsinya, hutan 

dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu : 

1. hutan konversi; 

2. hutan lindung; 

3. hutan berdasarkan tujuan khusus; 

                                                 
16 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan: Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan, Edisi 1, Cet., Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 1995, hal 46 
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4. hutan berdasarkan pengaturan iklim mokro, estetika dan resapan air 

(Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). 

 

Pada prinsipnya, penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan 

peruntukannya. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan pengunaan kawasan 

yang menyimpang dengan fungsi dan peruntukannya dengan syarat ada 

persetujuan dari Menteri Kehutanan. Hal ini dapat kita baca dalam Pasal 38 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 38 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi  sebagai 

berikut.
17

 

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan 

produksi dan kawasan hutan lindung. 

(2) Penggunaan kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. 

 

Di dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan disebutkan secara jelas bahwa penggunaan kawasan hutan untuk 

kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh 

menteri dengan mempertimbangkan pembatasan. Sementara itu, pemberian izin 

pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai 

strategis dilakukan oleh menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

                                                 
17 Hutan Indonesia, Buletin Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Edisi 26, Tahun V, Jakarta : 

Desember 2003 
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Walaupun dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan membolehkan penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan 

untuk kepentingan petembangan, namun dalam ayat (3) ditentukan sebuah 

larangan dalam penggunaan kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan 

terbuka. 

Ketentuan ini telah diamandemen dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan  Menjadi Undang-Undang. Dalam kedua ketentuan itu telah ditambah 

2 Pasal, yaitu Pasal 83 A dan Pasal 83 B. Pasal 83 A berbunyi sebagai berikut. 

“Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan 

hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai 

berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud”. 

 

Adanya ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi perusahaan 

pertambangan untuk melakukan penambangan secara terbuka pada kawasan hutan 

lindung, di mana selama ini (1999-2004) para pengusaha di bidang pertambangan 

belum berani melakukan kegiatan, baik kegiatan eksploitasi maupun eksplorasi 

dalam kawasan hutan lindung walaupun di dalam kuasa pertambangan, kontrak 

karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan timah telah diberikan izin 

untuk melakukannya. 
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Sebelum membahas lebih lanjut mengenai seluk-beluk hukum kehutanan, 

kiranya kita perlu memahami beberapa istilah yang sering ditemui dalam 

terminologi hukum kehutanan seperti berikut ini. 
18

 

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut-paut dengan 

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara 

terpadu (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). 

2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 

dipisahkan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). 

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunuk dan atau 

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai 

hutan tetap (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). 

4. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati, dan turunannya, serta 

jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999). 

5. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan selain kayu, 

termasuk komoditas hasil perkebunan yang dipungut dari hutan negara 

(Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-ll/03). 

6. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri 

dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani 

(satwa) yang bersama unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan 

                                                 
18 Bambang Pamuladi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Edisi 1, Cet. II, Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada, 1996 
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membentuk ekosistem (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990). 

7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 

kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 

keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup (Pasal 1 

angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997). 

8. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal-

balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang 

saling bergantung dan saling mempengaruhi (Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990). 

9. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya 

alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 

menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). 

10. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, 

mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe 

ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan 

untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat 

secara lestari (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

2002). 

11. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan 
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kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara 

optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap 

menjaga kelestariannya (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 

34 Tahun 2002). 

12. Pemungutan hasil hutan adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil 

hasil hutan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak. mengurangi 

fungsi pokok hutan. 

13. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang 

berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

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

bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan (Pasal 1 angka 10 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002). 

14. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan atau bukan 

kayu pada hutan alam adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi 

yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, 

pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan 

kayu dan atau bukan kayu (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah 

Nomor 34 Tahun 2002). 

15. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan atau bukan 

kayu pada hutan tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hutan 

produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau 

pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau 
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penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau 

bukan kayu (Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 

2002). 

 

I.6.  Metode Penelitian 

1. Bentuk dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang 

bersifat eksploratif. Penelitian ini mencoba menggali/ mengeksplorasi 

hal ihwal keputusan ijin pinjam pakai hutan untuk kegiatan 

pertambangan. 

2. Jenis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

normatif yang bersifat eksploratif, maka data yang digunakan berupa 

data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh langsung dari 

proses hukum kasus ini maupun yang berasal dari studi kepustakaan.  

Menurut H.Hadari Nawawi dan H.M Martini Hadari dalam 

bukunya "Instrumen Penelitian Sosial", studi kepustakaan adalah. 

"Pengumpulan data dengan mempergunakan bahan tertulis dengan cara 

mempelajari dan membaca pendapat ahli yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran teoritis untuk 

menunjang penyusunan dan pembahasan"
19

  

                                                 
19 H.Hadari Nawawi dan H.M Martini Hadari, Instrumen Penelitian Sosial, Jakarta, 1992. hlm. 70. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh baik 

melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait, 

dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian 

para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian. 

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber  data  utama 

dalam penelitian ini terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari perundang-

undangan, Peraturan Pemerintah dan berbagai macam ketentuan-

ketentuan lainnya yang terkait. 

2) Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari 

para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti 

ataupun yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti 

ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi 

literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil 

penelitian. 

3) Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang 

bersifat menunjang badah hukum primer dan sekunder seperti 

kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat 

kabar dan majalah-majalah. 
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b. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan dilakukan guna mendapatkan data tentang 

kegiatan pertambangan sebagai pendukung bagi analisis hasil 

penelitian.  

c. Wawancara  

Kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan 

para nara sumber yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan baik 

pengelola pertambangan maupun pemberi keputusan izin pinjam 

pakai hutan untuk kegiatan pertambangan. 

4. Analisis Data 

Data sekunder dan data primer sebagaimana dalam penelitian 

yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, 

maka analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya data yang telah 

diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis 

secara kualitatif 

 

I.7.  Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi dari tesis ini, berikut 

penulis kemukakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis, definisi konsep, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II Tinjauan Pustaka berisi aturan-aturan tentang perijinan pemakaian hutan 

lindung untuk kegiatan pertambangan meliputi pengertian hukum 

kehutanan, pengertian hukum pertambangan, asas, tujuan, dan sifat 

hukum kehutanan, sumber-sumber hukum kehutanan dan pertambangan,  

hubungan antara hukum pertambangan dengan hukum kehutanan 

Bab III Penyajian Dan Analisis Data yang akan membahas  tentang  Tinjauan 

Kasus (PT.Newmont Nusa Tenggara), Analisis, Pembahasan, Landasan 

Yuridis Program Pengembangan Masyarakat Lingnkar Tambang, 

Penggolongan Program Pengembangan Masyarakat 

Bab IV Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ijin Pinjam Pakai Kegiatan 

Pertambangan, yang akan menguraikan tentang mekanisme pemberian 

ijin pinjam pakai hutan lindung untuk pertambangan, permasalahan 

penegakan hukum kehutanan dan penyebabnya, bentuk penyelesaian 

sengketa, gugatan perwakilan (Class Actions), penyelesaian sengketa 

kehutanan, penyelidikan dan penyidikan, ketentuan pidana ganti rugi dan 

sanksi administratif. 

Bab V  Penutup, berisi kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

pembahasan di atas disertai saran-saran sebagai sumbangan pemikiran.  
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