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KATA PENGANTAR
Perubahan konstitusi, bisa terjadi melalui mekanisme formal maupun
informal. Salah satu mekanisme informal, melalui putusan lembaga
peradilan. Salah satu perubahan itu dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui
proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap putusan MK telah
mencerminkan perubahan terhadap konstitusi itu sendiri. Meskipun secara
teks UUD 1945 tidak mengalami perubahan namun substansinya telah
berubah.Dengan demikian, putusan MK tidak bisa dianggap remeh. Setiap
putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi besar,
dimana pengaturan apapun dibawahnya mesti mendasarkan pada putusan
dimaksud. Putusan MK pada akhirnya, menjadi landasan konstitusional
pengaturan baik dalam undang-undang maupun peraturan turunannya.
Mengingat dampak yang luar biasa dari putusan Mahkamah Konstitusi,
maka penting untuk mencermati proses dan hasil dari kerja MK dimaksud.
Sebagai penafsir konstitusi, MK diharapkan mampu memberikan panduan
dalam

menjalankan

kehidupan

bernegara

yang

terus

mengalami

perkembangan secara cepat. Melalui peran ini, MK akan menjadi motor
perubahan konstitusi yang hidup, tumbuh dan berkembang mengikuti
perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya.
Atas dasar itulah, maka Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif
membuat kajian terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini,
KODE Inisiatif menghadirkan seri Sumber Daya Alam khususnya terkait
Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan. Kajian ini diharapkan mampu
memberikan

panduan

bagi

pemangku

kepentingan

untuk

melihat

perkembangan pemaknaan konstitusionalitas dalam pengaturan Kehutanan,
Pertambangan dan Perkebunan, sebagaimana putusan MK itu sendiri. Selain
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itu, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum tentang
kinerja MK dalam memutus soal isu-isu sumber daya alam, serta kepatuhan
pihak terkait dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.Seri sumber
daya alam ini, merupakan hasil kajian yang dilakukan selama enam bulan
terakhir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Isu Kehutanan,
Pertambangan dan Perkebunan sejak tahun 2003 hingga 2016. Kajian ini
terbagi dalam 3 seri yakni Pertama berupa kajian kuantitatif terhadap
Putusan MK, Seri Kedua berupa kajian terhadap pertimbangan hukum
mahkamah, dan Seri Ketiga berupa kajian terhadap kepatuhan terhadap
putusan-putusan Mahkamah.
Dengan telah selesainya kajian ini, Kami mengucapkan terimakasih
atas dukungan dan apresiasi yang besar kepada The Asia Foundation
sehingga terselesaikannya kajian ini. Melalui program SETAPAK 2, kajian
ini didanai dan didukung sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh
karena itu, besar harapan Kami bahwa hasil kajian ini tidak semata berhenti
sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, namun menjadi panduan
bagi semua untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap konstitusi
dan konstitusionalitas kebijakan kedepannya. Akhir kata semoga buku ini
memberikan kemanfaatan bagi penyelengara negara dalam mengambil
kebijakan serta memberikan kemanfaatan bagi publik secara luas.

Veri Junaidi
Ketua KoDe Inisiatif
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TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT DENGAN KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN
MINERBA
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat terakhir dan mengikat
sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan demikian. Namun
apakah seluruh putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar dilaksanakan oleh
pemerintah dalam mengambil kebijakan teknis ataupun legislatif dalam
melakukan perubahan undang-undang

yang memperhatikan putusan

Mahkamah Konstitusi.
Begitupula dalam pengujian undang-undang mengenai Kehutanan,
Perkebunan, dan Pertambangan akan melihat apakah putusan mahkamah
konstitusi tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan
dilihat berdasarkan putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya
menyatakan dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. Karena
konsekuensi logis dengan dikabulkannya norma pengujian yang diajukan
oleh pemohon, maka norma dalam undang-undang yang diujikan memiliki
perubahan makna atau bahkan tidak berlaku lagi. Memiliki perubahan makna
apabila Mahkamah mengabulkan pengujian norma dalam suatu undangundang

dengan

sifat

putusan

bersyarat

(konstitusional

bersyarat/inkonstitusional bersyarat), adapun suatu norma tidak berlaku lagi
apabila norma tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Berdasarkan hal tersebut, dari 22 putusan pengujian undang-undang
mengenai Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan, terdapat 9 putusan
yang amar putusannya menyatakan mengabulkan baik seluruhnya maupun
sebagian (5 putusan mengabulkan sebagaian, 4 putusan mengabulkan

seluruhnya). Adapun kesembilan putusan tersebut dilihat pengelompokan
berdasarkan undang-undang yang diujikan adalah:
1. Undang-Undang Kehutanan
a. Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 Pengujian UU Kehutanan
b. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Pengujian UU Kehutanan
c. Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 Pengujian UU Kehutanan
d. Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 Pengujian UU Kehutanan
2. Undang-Undang Perkebunan
a. Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 Pengujian UU Perkebunan
3. Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba)
a. Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010 Pengujian UU Minerba
b. Putusan Nomor 30/PUU-VIII/2010 Pengujian UU Minerba
c. Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 Pengujian UU Minerba
4. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH)
a. Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 Pengujian UU PPLH
Untuk melihat ketentuan

yang berubah pasca dikabulkannya

permohonan pengujian undang-undang tersebut, maka dari itu kesembilan
putusan mengabulkan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terlebih
dahulu harus melihat ketentuan apa yang berubah baik tidak berlLaku lagi
ataupun berlaku dengan syarat pada norma yang diujikan. Berdasarkan hal
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut mengenai norma-norma yang
berubah pasca putusan mengabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai
berikut:
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Tabel 1 Norma Yang Berubah Berdasarkan Dikabulkannya Putusan Mahkamah
Konstitusi
U

Nomor

U

Putusan

Isu Konstitusional

Norma Sebelum Putusan MK

Norma Sesudah
Putusan MK
ketentuan Pasal 50

UU 41/1999 tentang Kehutanan:
Pasal 50 ayat (3) huruf e dan i:
“Setiap orang dilarang: e.
menebang pohon atau memanen
Criminal Action dan

atau memungut hasil hutan di

95/PUU-

Planning (Tindak

dalam hutan tanpa memiliki hak

XII/2014

Pidana dan

atau izin dari pejabat yang

Perencanaan)

berwenang, i. menggembalakan
ternak di dalam kawasan hutan
yang tidak ditunjuk secara khusus
untuk maksud tersebut oleh
pejabat yang berwenang”

ayat (3) huruf e dan
i, inkonstitusional
sepanjang tidak
dimaknai bahwa
ketentuan dimaksud
dikecualikan
terhadap
masyarakat yang
hidup secara turun
temurun di dalam
hutan dan tidak
ditujukan untuk
kepentingan
komersial;

UU 41/1999 tentang Kehutanan:
K
E
H

Recognition of

U

Indigenous

T

Communities dan

A

Tenurial

N

35/PUU-

A

X/2012

N

(Pengakuan
Masyarakat Hukum
Adat &
Tenurial/Penguasaan
atas Tanah)

 Pasal 1 angka 6

 Pasal 1 angka 6: “Hutan adat

inkonstitusional

adalah hutan negara yang berada

sepanjang kata

dalam wilayah masyarakat

“Negara”

hukum adat.”
 Pasal 4 ayat (3): “Penguasaan

 Pasal 4 ayat (3)
inkostitusional

hutan oleh negara tetap

sepanjang tidak

memperhatikan hak masyarakat

dimaknai

hukum adat, sepanjang

“penguasaan

kenyataannya masih ada dan

hutan oleh negara

diakui keberadaannya, serta

tetap

tidak bertentangan dengan

memperhatikan

kepentingan nasional".

hak masyarakat

 Pasal 5 ayat (1): “hutan

hukum adat,

berdasarkan statusnya terdiri

sepanjang masih

dari; a. hutan Negara, dan; b.

hidup dan sesuai

hutan hak;

dengan
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U

Nomor

U

Putusan

Isu Konstitusional

Norma Sebelum Putusan MK
 Pasal 5 ayat (2) “hutan Negara

Norma Sesudah
Putusan MK
perkembangan

sebagaimana dimaksud pada

masyarakat dan

ayat 1 huruf a, dapat berupa

prinsip Negara

hutan adat”;

Kesatuan Republik

 Pasal 5 ayat (3): “pemerintah

Indonesia yang

menetapkan status hutan

diatur dalam

sebagaimana dimaksud pada

undang-undang".

ayat (1) dan ayat (2); dan hutan

 Pasal 5 ayat (1)

adat ditetapkan sepanjang

inkonstitusional

menurut kenyataannya

sepanjang tidak

masyarakat hukum adat yang

dimaknai “Hutan

bersangkutan masih ada dan

negara

diakui keberadaannya”;

sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) huruf a,
tidak termasuk
hutan adat”
 Pasal 5 ayat (2)
dibatalkan oleh MK
 Pasal 5 ayat (3)
frasa "dan ayat
(2)"
inkonstitusional
sehingga Pasal 5
ayat (3) berbunyi
“Pemerintah
menetapkan status
hutan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1); dan hutan
adat ditetapkan
sepanjang
menurut
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U

Nomor

U

Putusan

Isu Konstitusional

Norma Sebelum Putusan MK

Norma Sesudah
Putusan MK
kenyataannya
masyarakat hukum
adat yang
bersangkutan
masih ada dan
diakui
keberadaannya”;
Pasal 4 ayat (3)
inkonstitusional
sepanjang tidak
dimaknai
“Penguasaan
hutan oleh Negara
tetap wajib
melindungi,

34/PUU-

Tenurial (Penguasaan

IX/2011

atas Tanah)

UU 41/1999 tentang Kehutanan:

menghormati, dan

Pasal 4 ayat (3) “Penguasaan

memenuhi hak

hutan oleh Negara tetap

masyarakat hukum

memperhatikan hak masyarakat

adat, sepanjang

hukum adat, sepanjang

kenyataannya

kenyataannya masih ada dan

masih ada dan

diakui keberadaannya, hak atas

diakui

tanah yang telah terbebani hak

keberadaannya,

berdasarkan undang-undang,

hak masyarakat

serta tidak bertentangan dengan

yang diberikan

kepentingan nasional”

berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundangundangan, serta
tidak bertentangan
dengan
kepentingan
nasional”
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U

Nomor

U

Putusan

Isu Konstitusional

Norma Sebelum Putusan MK

Norma Sesudah
Putusan MK
Pasal 1 angka 3
inkonstitusional
sepanjang frasa
“ditunjuk dan

UU 41/1999 tentang Kehutanan:
Pasal 1 angka 3 “Kawasan hutan
45/PUU-

Planning

IX/2011

(Perencanaan)

adalah wilayah tertentu yang
ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan
tetap”

atau” sehingga
Pasal 1 angka 3
berbunyi
“Kawasan hutan
adalah wilayah
tertentu yang
ditetapkan oleh
pemerintah untuk
dipertahankan
keberadaannya
sebagai hutan
tetap”

UU 18/2004 tentang
Perkebunan:
 Pasal 21 “Setiap orang dilarang
melakukan tindakan yang
P

berakibat pada kerusakan kebun

E

dan/atau aset lainnya,

Pasal 21 beserta

R

penggunaan tanah perkebunan

Penjelasannya,

K

tanpa izin dan/atau tindakan

Pasal 47 ayat (1)

E

55/PUU-

Criminal Action

lainnya yang mengakibatkan

dan ayat (2)

B

VIII/2010

(Tindak Pidana)

terganggunya usaha

inkonstitusional dan

perkebunan”

tidak mempunyai

U
N

 Penjelasan Pasal 21, “Yang

A

dimaksud dengan tindakan yang

N

mengakibatkan pada kerusakan
kebun adalah suatu perbuatan
yang menimbulkan kerusakan
pada tanaman, antara lain,
penebangan pohon, panen

6

kekuatan hukum
mengikat.

U

Nomor

U

Putusan

Isu Konstitusional

Norma Sebelum Putusan MK

paksa, atau pembakaran
sehingga kebun tidak dapat
berfungsi sebagaimana
mestinya.Yang dimaksud
dengan penggunaan tanah
perkebunan tanpa izin adalah
tindakan okupasi tanah tanpa
seizin pemilik hak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan tindakan
lain yang mengakibatkan
terganggunya usaha perkebunan
adalah, antara lain, tindakan
yang mengganggu pekerja
sehingga tidak dapat melakukan
panen atau pemeliharaan kebun
sebagaimana mestinya”;
 Pasal 47 ayat (1) “Setiap orang
yang dengan sengaja melanggar
larangan melakukan tindakan
yang berakibat pada kerusakan
kebun dan/atau aset lainnya,
penggunaan lahan perkebunan
tanpa izin dan/atau tindakan
lainnya yang mengakibatkan
terganggunya usaha perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, diancam dengan
pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling
banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah)”;
 Pasal 47 ayat (2) “Setiap orang
yang karena kelalaiannya
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Norma Sesudah
Putusan MK

U

Nomor

U

Putusan

Isu Konstitusional

Norma Sebelum Putusan MK

Norma Sesudah
Putusan MK

melakukan tindakan yang
berakibat pada kerusakan kebun
dan/atau aset lainnya,
penggunaan lahan perkebunan
tanpa izin dan/atau tindakan
lainnya yang mengakibatkan
terganggunya usaha perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, diancam dengan
pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun 6 (enam) bulan dan
denda paling banyak Rp.
2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah)”;
Pasal 10 huruf b
sepanjang frasa
“…memperhatikan
pendapat…masyar

M
I
N
E
R
B

UU 4/2009 tentang Minerba:

akat…”

Pasal 10 huruf b: “Penetapan WP

inkonstitusional

sebagaimana dimaksud dalam

bersyarat sepanjang

Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: b.

tidak dimaknai

secara terpadu dengan

“wajib melindungi,

32/PUU-

Planning

memperhatikan pendapat dari

menghormati, dan

VIII/2010

(Perencanaan)

instansi pemerintah terkait,

memenuhi

masyarakat, dan dengan

kepentingan

mempertimbangkan aspek

masyarakat yang

ekologi, ekonomi, dan sosial

wilayah maupun

budaya, serta berwawasan

tanah miliknya

lingkungan”

akan dimasukkan

A

ke dalam wilayah
pertambangan dan
masyarakat yang
akan terkena
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U

Nomor

U

Putusan

Isu Konstitusional

Norma Sebelum Putusan MK

Norma Sesudah
Putusan MK
dampak”.

UU 4/2009 tentang Minerba:

 Pasal 55 ayat (1)

 Pasal 55 ayat (1) “Pemegang

inkonstitusional

IUP Eksplorasi mineral bukan

sepanjang frasa

logam diberi WIUP dengan luas

“dengan luas

paling sedikit 500 (lima ratus)

paling sedikit 500

hektare dan paling banyak

(lima ratus)

25.000 (dua puluh lima ribu)

hektare dan”

hektare”

30/PUU-

Planning

VIII/2010

(Perencanaan)

 Pasal 61 ayat (1)

 Pasal 61 ayat (1) “Pemegang

inkonstitusional

IUP Eksplorasi Batubara diberi

sepanjang frasa

WIUP dengan luas paling

“dengan luas

sedikit 5.000 (lima ribu) hektare

paling sedikit

dan paling banyak 50.000 (lima

5.000 (lima ribu)

puluh ribu) hektare.”

hektare dan”

 Pasal 51 “WIUP mineral logam

 Pasal 51, 60, dan

diberikan kepada badan usaha,

75 (4)

koperasi, dan perseorangan

inkonstitusional

dengan cara lelang.”

sepanjang frasa

 Pasal 60 “WIUP batubara

“dengan cara

diberikan kepada badan usaha,

lelang” kecuali

koperasi, dan perseorangan

sepanjang dimaknai

dengan cara lelang.”

“lelang dilakukan

 Pasal 75 ayat (4) “Badan usaha

9

dengan

U

Nomor

U

Putusan

Isu Konstitusional

Norma Sebelum Putusan MK

Norma Sesudah
Putusan MK

swasta sebagaimana dimaksud

menyamakan

pada ayat (2) untuk

antarpeserta lelang

mendapatkan IUPK

WIUP dan WIUPK

dilaksanakan dengan cara lelang

dalam hal

WIUPK.”

kemampuan
administratif/mana
jemen, teknis,
lingkungan, dan
finansial yang
berbeda terhadap
objek yang akan
dilelang”

UU 4/2009 tentang Minerba:
 Pasal 22 huruf f “Kriteria untuk
menetapkan WPR adalah
sebagai berikut: e. menyebutkan
jenis komoditas yang akan

sepanjang frasa

ditambang; dan/atau”

“dan/atau"

 Pasal 22 huruf f “Kriteria untuk
menetapkan WPR adalah
25/PUU-

Planning

VIII/2010

(Perencanaan)

 Pasal 22 huruf e

inkonstitusional
 pasal 22 huruf f

sebagai berikut: f. merupakan

dibatalkan oleh MK

wilayah atau tempat kegiatan

 pasal 52 ayat (1)

tambang rakyat yang sudah

inkonstitusional

dikerjakan sekurang-kurangnya

sepanjang frasa

15 (lima belas) tahun”

"dengan luas

 Pasal 52 ayat (1) "Pemegang

paling sedikit

IUP Eksplorasi mineral logam

5.000 (lima ribu)

diberi WIUP dengan luas paling

hektare dan”

sedikit 5.000 (lima ribu) hektare
dan paling banyak 100.000
(seratus ribu) hektare"
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U

Nomor

U

Putusan

Isu Konstitusional

Norma Sebelum Putusan MK

Norma Sesudah
Putusan MK
 Pasal 59 ayat (4)
inkonstitusional
sepanjang tidak
dimaknai
"Pengelolaan
limbah B3 wajib
mendapat izin dari
Menteri, gubernur,
atau

UU 32/2009 tentang PPLH:

bupati/walikota
sesuai dengan

 Pasal 59 ayat (4) “Pengelolaan

P
P

18/PUU-

L

XII/2014

H

Licenses and
Corporate Interest
(Perizinan)

kewenangannya

limbah B3 wajib mendapat izin

dan bagi

dari Menteri,gubernur, atau

pengelolaan

bupati/walikota sesuai dengan

limbah B3 yang

kewenangannya”.

permohonan

 Pasal 95 ayat (1) “Dalam

perpanjangan

rangka penegakan hukum

izinnya masih

terhadap pelaku tindak pidana

dalam proses

lingkungan hidup, dapat

harus dianggap

dilakukan penegakan hukum

telah memperoleh

terpadu antara penyidik

izin"

pegawai negeri sipil, kepolisian,

 Pasal 95 ayat (1)

dan kejaksaan di bawah

sepanjang frasa

koordinasi Menteri.”

"dapat" adalah
inkonstitusional,
serta sepanjang
frasa "tindak
pidana lingkungan
hidup”
inkonstitusional
sepanjang tidak
dimaknai termasuk
"tindak pidana lain
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U

Nomor

U

Putusan

Isu Konstitusional

Norma Sebelum Putusan MK

Norma Sesudah
Putusan MK
yang bersumber
dari pelanggaran
undang-undang
ini” sehingga
selengkapnya bunyi
Pasal 95 ayat (1)
menjadi “Dalam
rangka penegakan
hukum terhadap
pelaku tindak
pidana lingkungan
hidup, termasuk
tindak pidana lain
yang bersumber
dari pelanggaran
undang-undang
ini, dilakukan
penegakan hukum
terpadu antara
penyidik pegawai
negeri sipil,
kepolisian, dan
kejaksaan di
bawah koordinasi
Menteri”;

Pada tabel tersebut terlihat beberapa ketentuan dari UU yang dilakukan
pengujian terjadi perubahan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi
yang mengabulkan permohonan para pemohon, dimana perubahan tersebut
ada yang menghapus norma tersebut karena inkonstitusional (bertentangan
dengan UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ada
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pula norma yang dianggap inkonstitusional tetapi apabila dimaknai berbeda
maka norma tersebut tetap konstitusional.
Untuk melihat apakah putusan Mahkamah Konstitusi dibidang Sumber
Daya Alam ini benar-benar ditindak lanjuti oleh eksekutif dalam mengambil
kebijakan serta parlemen (DPR) dalam melakukan revisi suatu undangundang maka ketentuan putusan Mahkamah Konstiusi harus menjadi bahan
pertimbangan yang wajib dilakukan oleh pengambil kebijakan dan perumus
undang-undang, karena sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final
and binding atau terakhir dan mengikat. Maka dari itu berikut akan dilihat
efektifitas atau tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam
keberlangsungannya berdasarkan pengujian undang-undang yang dikabulan
putusannya oleh Mahkamah Konstitusi.
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A. Tindak Lanjut Pasca Pengujian UU Kehutanan
UU Kehutanan yang diajukan pengujian undang-undangnya kepada
Mahkamah Konstitusi adalah UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 4 putusan yang amar
putusnya mengabulkan baik sebagaian maupun mengabulkan seluruhnya.
Berdasarkan 4 putusan pengujian UU Kehutanan yang dikabulkan baik
sebagian maupun seluruhnya, berkaitan dengan isu konstitusional antara lain:
Tenurial, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Perencanaan serta Tindak
Pidana di bidang Kehutanan.
1. Respon Pemerintah
Tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait
pengujian UU Kehutanan yang direspon oleh pemerintah, terkhusus
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang diputus
tanggal 16 Mei 2013, dimana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut terjadi perubahan dari norma pasal yang terdapat pada Pasal 1
angka 6, Pasal 5 ayat (1) ayat (2) UU Kehutanan dimana intinya
Mahkamah Konstitusi menegaskan hutan adat bukan lagi merupakan
hutan negara. Maka dari itu ketika pemerintah mengeluarkan peraturan
teknis di bawah undang-undang untuk mengatur masalah hutan hak
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Permen
LHK Nomor 32/2015 tentang Hutan Hak), Pemerintah memasukan
ketentuan perubahan norma UU Kehutanan sebagaimana diputuskan
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
Dalam Pasal 1 angka 6 Permen LHK Nomor 32/2015 tentang
Hutan Hak yang berbunyi “Hutan Adat adalah hutan yang berada
14

didalam wilayah masyarakat hukum adat” dimana ketentuan tersebut
tidak lagi memasukan hutan adat merupakan hutan negara sebagaimana
sesuai dengan ketentuan perubahan yang tertuang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, bahwa pada amar
putusan poin 1.2 Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah
hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”
Bahkan penegasan atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 35/PUU-X/2012 klausul di angka berikutnya yakni Pasal 1 angka
7 Permen LHK Nomor 32/2015 tentang Hutan Hak yang berbunyi
“Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani hak atas tanah” hal tersebut menegaskan bahwa hutan negara
tidak termasuk hutan adat karena hutan adat merupakan hutan yang telah
dibebani hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat sehingga hutan adat
bukanlah hutan negara. namun respon pemerintah mengeluarkan
peraturan teknis mengenai hutan hak tersebut masih disayangkan oleh
kelompok masyarakat sipil, menurut Sandoro perwakilan dari Jaringan
Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)1 pengaturan hal tersebut mengunakan
mekanisme Peraturan Menteri tidak akan menjawab secara keseluruhan
terhadap kebutuhan pengaturan itu, yang seharusnya dilakukan adalah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah.

pada acara Forum Group Discusion dengan tajuk “Analisis Pertimbangan Hakim dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan (20032016) yang diselengarakan pada tanggal 17 Oktober 2016 di Oria Hotel oleh Kode Inisiatif
bekerjasama dengan The Asia Foundation
1
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Disisi lain Erasmus perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN)2 menerangkan meskipun dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai permohonan Pasal 67 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) tentang “Pengukuhan dan hapusnya masyarakat
hukum adat ditetapkan oleh peraturan daerah dan ketentuan lebih lanjut
diatur dalam peraturan pemerintah” telah ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi, namun seharusnya pasca putusan tersebut sudah seharusnya
pemerintah

mengeluarkan

Peraturan

Pemerintah

yang

mengatur

mekanisme pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat
sebagaimana amanat Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang
dianggap konstitusional oleh Mahkamah konstitusi, karena hingga saat
ini Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut belum ada, padahal
pemanfaatan hutan adat baru dapat dirasai oleh masyarakat hukum adat
ketika telah diakuinya masyarakat hubkum adat oleh pemerintah.
Sehingga kedepan harus dilakukan percepatan penyusunan peraturan
daerah dan peraturan pemerintah sesuai amanat Pasal 67 ayat (1) ayat
(2), dan ayat (3) UU Kehutanan, serta membentuk undang-undang di
tingkat nasional mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, agar
pemanfaatan hutan adat dapat dinikmati oleh masyarakat hukum adat.
2.

Respon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011

mengenai

Pengujian

Pasal

1

angka

3

UU

Kehutanan,

DPR

mengakomodir ketentuan perubahan dalam putusan mahkamah konstitusi
tersebut dalam pembuatan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Dalam
Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi
2

Ibid
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frasa “ditunjuk dan atau” dianggap inkonstitusional dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 1 angka 3 UU
Kehutanan berbunyi “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai
hutan tetap”. Ketentuan perubahan bunyi pasal tersebut oleh DPR telah
diakomodir dan dimasukan kedalam Pasal 1 angka 2 UU PPPH.
Meskipun DPR telah mengakomodir ketentuan perubahan makna
dari norma Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 kedalam Pasal 1 angka 2
UU PPPH, namun terdapat ketentuan yang dirasa masih tidak tepat
dimasukan kedalam UU PPPH yakni dalam Pasal 1 angka 3 UU PPPH
yang berbunyi “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan
merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan
hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan
maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah
ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses
penetapannya oleh Pemerintah” dengan penegasan bahwa yang
dimaksud dengan perusakan hutan dapat dikatakan terjadi di dalam
kawasan hutan yang ditunjuk, hal tersebut kontradiktif dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 dimana kawasan hutan
bukan merupakan kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah.
Seharusnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUUIX/2011 seseorang dapat dipidana apabila melakukan perusakan hutan di
kawasaan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah saja. Bahkan dalam
Pasal 110 huruf b UU PPPH yang berbunyi “Pada saat Undang-Undang
ini mulai berlaku: perkara tindak pidana perusakan hutan dalam
kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan
17

Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari
2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini”, hal tersebut
menegaskan perusakan hutan pada kawasan hutan yang telah ditunjuk
oleh pemerintah (Pasal 1 angka 3 UU PPPH) dapat menjerat kembali
seseorang yang sedang menjalankan proses perkara tindak pidana
kehutanan, karena perkara tersebut berlaku ketentuan dalam UU PPPH.
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B. Tindak Lanjut Pasca Pengujian UU Perkebunan
UU Perkebuanan dimiliki oleh negara Indonesia pada tahun 2004
dimana pemerintah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan lalu yang kedua adalah UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan. Dalam perkembangannya kedua UU tersebut pernah diajukan
pengujian terhadap UUD 1945 Ke Mahkamah Konstitusi masing-masing
satu kali pengujian.
Dari dua kali pengujian UU Perkebunan yang diajukan kepada
Mahkamah Konstitusi, satu diputus dengan amar putusan mengabulkan
seluruhnya yakni Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang menguji UU
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dimana konsekuensi logis
dengan dikabulkannya permohonan pengujian norma dalam UU Nomor 18
Tahun 2004 tentang perkebunan yang bertentangan dengan UUD, maka
norma tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sehingga
DPR apabila hendak melakukan revisi atas UU tersebut maka Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah ditindak lanjutin, pun dengan
Pemerintah

apabila

hendak

mengambil

suatu

kebijakan

haruslah

memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Dalam Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010, norma yang diujikan
berkaitan dengan isu konstitusional tindak pidana (criminal action) dibidang
perkebunan yakni dalam Pasal 21 beserta penjelasannya dan Pasal 47 ayat
(1) dan ayat (2) yang pada intinya setiap orang dilarang melakukan tindakan
yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau tindakan lainnya yang
mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan beserta sanksi pidananya
apabila melakukan tindakan tersebut baik sengaja maupun lalai, namun
norma ini dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena rumusan pasal yang
mengatakan tindakan berakibat kerusakan kebun merupakan rumusan pasal
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yang terlalu luas maka sanksi atas tindakan tersebut pun tak dapat
dibenarkan, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi mengatakan
ketentuan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga setiap orang tidak bisa
dipidana hanya karena melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan
dan terganggungnya kebun.
1.

Respon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pada tahun 2014 pemerintah dan DPR mengeluarkan UU Nomor

39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimana dalam ketentuan penutup
Pasal 115 UU Nomor 39 Tahun 2014 menyatakan “Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4411) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” sehingga UU Nomor 39
Tahun 2014 ini mengganti keberlakuan UU Nomor 18 Tahun 2004
tentang perkebunan.
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010,
dimana norma Pasal 21 beserta Penjelasan Pasal tersebut dan Pasal 47
ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
dianggap mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tak
mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, maka keberlakuan norma
dalam pasal tersebut kemudian tidak dapat berlaku kembali, karena
ketentuan Pasal tersebut merupakan rumusan yang terlalu luas. Sehingga
seharusnya ketentuan tersebut sudah tidak dimasukan lagi kedalam UU
Perkebunan yang baru yakni UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang
perkebunan, memang ketentuan-ketentuan yang telah dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dimasukan kembali secara
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gambalang pada UU Nomor 39 Tahun 2014 itu, namun secara tersirat
ketentuan pasal yang di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut
tetap di masukan dengan pembahasaan yang lebih detail isinya namun
dengan makna yang hampir sama.
Ketentuan norma Pasal 21 serta Penjelasan Pasal 21 UU Nomor 18
Tahun 2004

yang pada intinya pemohon mempermasalahkan frasa

”Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah
tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan” 3 dalam penjelasan pasal tersebut yang pada inti
permasalahannya mengenai pendudukan tanah secara ilegal. Namun
dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, ketentuan tersebut
dimasukan mengenai hal-hal yang parsial dalam ketentuan sebelumnya,
sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 huruf a hingga huruf d UU Nomor
39 Tahun 2014, yang berbunyi:
Setiap Orang secara tidak sah dilarang:
a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai
Lahan Perkebunan;
b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai
Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan;
atau
d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.
Dalam Pasal 55 UU Nomor 39 Tahun 2014 terkhusus huruf a yang
menegaskan setiap orang yang secara tidak sah dilarang mengunakan
3

Pertimbangan Hukum Poin 3.15.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUUVIII/2010
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menduduki dan menguasai lahan perkebunan, hal tersebut secara makna
sama dengen ketentuan Pasal 21 beserta penjelasannya dalam UU Nomor
18 Tahun 2004 dimana penegasan mengenai tindakan okupasi tanah
tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang dianggap dapat mengakibatkan pengrusakan kebun. Penggunaan
frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam UU Nomor 39 Tahun 2014
tentang perkebunan yang subtansinya sama dengan frasa “penggunaan
tanah perkebunan tanpa izin” dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan. Pelanggaran konstitusinya telah disebutkan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUUVIII/2010, yang pada intinya frasa tersebut permasalahannya sangat
beragam, mulai dari aspek sejarah kebijakan penguasa hingga persoalaan
tapal batas yang tidak jelas yang menimbukan konflik agraria sekarang
ini.
Selain ketentuan larangan tindakan yang dimasukan kembali pada
UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Begitupun dengan
ketentuan sanksi Pidananya yang sebelumnya tertuang dalam Pasal 47
ayat (1) bagi yang melakuakan tindakan tersebut dengan sengaja, serta
dalam Pasal 47 ayat (2) bagi yang melakukan tindakan tersebut karena
kelalaiannya, dimana kedua ayat tersebut dianggap bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yakni
tindakan pendudukan tanah secara illegal yang berakibat kerusakan hutan
karena dianggap tidak relevan lagi. Namun karena ketentuan larangan
tindakan tersebut dimasukan kembali dalam Pasal 55 UU Nomor 39
Tahun 2014, maka ketentuan sanksi pidana atas norma larangan tersebut
juga dimasukan kembali kedalam UU Nomor 39 Tahun 2014 yakni
dalam Pasal 107, tetapi dalam Pasal 107 ini tidak membedakan tindakan
dengan sengaja atau kelalaiannya, tetapi yang pasti ketentuan sanksi
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pidana ini dimasukan kembali dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebuann yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi.
Pada akhirnya Pasal 55 dan Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan tersebut diajukan pengujian pada Mahkamah
Konstitusi, dimana Kepastian hukum atas hak atas tanah masyarakat adat
makin kuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUXIII/2015, karena dalam putusan tersebut pasal 55 dan Pasal 107 UU
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dinyatakan Inkonstitusional
bersyarat sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” tidak dimaknai
tidak termasuk anggota masyarakathukum adat. Maka kesatuan
masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya sendiri tidak
bisa dikriminalkan dengan pasal 55 dan Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan karena kesatuan masyarakat hukum adat yang
mengerjakan tanah ulayatnya tidak bisa dikategorikan setiap orang tidak
sah melakukan perbuatan di lahan perkebunan, artinya tidak bisa
dipergunakan

kepada

kesatuan

masyarakat

hukum

adat

yang

mengerjakan tanah ulayatnya sendiri.
2.

Respon Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang

menguji UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan selain direspon
oleh DPR, putusan ini pun mendapat respon oleh lembaga peradilan yang
sedang menangani perkara tindak pidana perkebunan sebelum putusan
Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan yakni pada Pengadilan Tinggi
Kalimantan Tengah dan Mahkamah Agung, kedua lembaga peradilan
tersebut menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-
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VIII/2010 sebagai bahan pertimbangan para hakim dalam memutus
perkara tindak pidana perkebunan yang sedang ditangani.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 faktanya
telah dijadikan bukti atau keadaan baru (novum) dalam tingkat
Peninjauan Kembali oleh para terpidana dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014, dimana para terpidana (Japin dan
Vitalis Andi) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja melakukan
tindakan yang mengakibatkan tergantungnya usaha perkebunan”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) UU
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang
Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP, dan pernyataan terdakwa secara sah
bersalah diperkuat di tingkat banding dalam Putusan Pengadilan
Kalimantan Barat Nomor 73/Pid/2011/PT.PTK, bahkan permohonan
kasasi yang diajukan oleh para terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung
yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2292
K/Pid.Sus/2011.
Selama menjalankan proses hukum dari tingkat pertama hingga
kasasi, para terpidana juga menempuh upaya hukum di luar peradilan
yakni melakukan pengujian undang-undang atau (judicial review) Pasal
21 beserta penjelasan pasalnya serta pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU
Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dimana pasal tersebut
dijadikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan pengujian
tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga pasal tersebut
dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, sehingga putusan
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Mahkamah Konstitusi tersebut diajukan dan dijadikan bukti atau keadaan
baru (novum) ditingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
Dimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014
mengabulkan permohonan peninjauan kembali para terpidana sehingga
menyatakan penuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima serta
merehabilitasi nama para terpidana dan memulihkan hak-hak para
terpidana dalam kedudukan, harkat, dan martabat, dengan salah satu
argument pertimbangan Mahkamah Agung yakni:
“Bahwa adanya novum (hal-hal baru) dalam permohonan
peninjauan kembali Pemohon/Terpidana yang sudah ada pada saat
sebelum Judex Juris menjatuhkan putusan berupa putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tanggal 9
September 2011 yang membatalkan ketentuan-ketentuan Pasal 21
jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan yang dijadikan dasar dakwaan, penuntutan
dan pemidanaan Terdakwa”4
Di kasus yang berbeda, pada peradilan tingkat banding yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus mengenai tindak pidana
perkebunan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana
terdakwa Eko Kristiawan, SH bin Kristono terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja
menyuruh melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya
usaha perkebunan secara berlanjut ” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum

4

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014 hlm. 18
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Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
berdasarkan Putusan Negeri Sampit tanggal 05 Agustus 2011 Nomor:
212/Pid.Sus/2011/PN.Spt.
Namun ketika dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
55/PUU-VIII/2010 yang telah membatalkan norma Pasal 21 beserta
Penjelasan Pasal 21, serta norma Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).
Sebagaimana Pasal 47 ayat (1) UU 18 Tahun 2004 tentang perkebunan
tersebut dijadikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga
pada tambahan memori banding, terdakwa melampirkan Putusan
Mahkamah Konstitusi ini sebagai bahan pertimbangan hakim Pengadilan
Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkaranya
untuk menegaskan bahwa norma pasal 47 ayat (1) tersebut telah
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan

Tengah yang memeriksa perkara ini ditingkat bandingpun menjadikan
putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-VIII/2010 sebagai bahan
pertimbangannya

sebagaimana

tertuang

dalam

Putusan

Nomor

49/Pid.Sus/2011/PT.PR sebagai berikut:
Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut ternyata pasal yang didakwakan kepada
terdakwa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat lagi, maka dengan mengacu pada asas hukum diatas
menurut majelis, penuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima;5

5

Bagian Menimbang dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor
49/Pid.Sus/2011/PT.PR hlm.10
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Sehingga Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menyatakan
penuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima sehingga putusan
Pengadilan

Negeri

Sampit

tanggal

5

Agustus

2011

No

:

212/Pid.Sus/2011/PN.Spt tidak dapat dipertahankan lagi dan harus
dibatalkan, serta terdakwa yang berada dalam tahanan dikeluarkan
menurut hukum.
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C. Tindak Lanjut Pasca Pengujian UU Minerba
Pengujian atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba) yang
putusannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 3 Putusan
Mahkamah Konstitusi baik dikabulkan secara seluruh permohonan, maupun
dikabulkan sebgaian. Berdasarkan 3 Putusan yang dikabulkan oleh
Mahkamah

Konstitusi

yakni

berkaitan

dengan

permasalahan

isu

konstitusional Perencanaan (Planning) dalam konteks pertambangan, adapun
secara konkrit terjadinya perubahan makna norma yang ada dalam UU
Minerba pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan: (1)
Ketentuan minimum luas WIUP mineral logam, mineral bukan logam, dan
batubara; (2) Ketentuan minimum waktu dalam kriteria penetapan WPR; dan
(3) Ketentuan peran masyarakat dalam penentuan Wilayah Pertambangan
(WP).
1.

Respon Pemerintah
Pemerintah telah mengeluarkan peraturan turunan berupa Peraturan

Pemerintah atas amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba,
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan
pada tanggal 1 Februari 2010. Dimana dalam keberlakuannya Peraturan
Pemerintah tersebut mengalami revisi/perubahan sebanyak tiga kali
yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, lalu
perubahan keduanya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2014, serta perubahan ketiganya yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014.
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Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 3 Putusan Mahkamah
Konstitusi yang mengabulakan permohonan tentang pengujian UU
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dimana ketiga Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2012
dimana sebelum pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor

23

Tahun

2010

tentang Pelaksanaan

Kegiatan

Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor
77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor

23

Tahun

2010

tentang Pelaksanaan

Kegiatan

Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara.
Jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUVIII/2010 telah terjadi perubahan makna dalam norma UU Minerba yaitu
Pasal 51 dan 60 UU Minerba yang intinya menegaskan bahwa “WIUP
mineral logam (Pasal 51) dan WIUP batubara (Pasal 60) diberikan
kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang”,
dan aturan tata cara pemberian WIUP mineral logam dan batubara
dengan cara lelang lebih lanjut di atur dalam Pasal 10 samapai dengan
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa
frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat
(4) UU Minerba adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat kecuali sepanjang dimaknai “lelang dilakukan dengan
menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal
kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial
yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”
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Putusan tersebut dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dengan
pertimbangan bahwa pemerintah harus melakukan klasifikasi untuk
membedakan kemampuan eksplorasi dan operasi produksi yang dapat
dipenuhi oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan yang termasuk
dalam usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan
usaha

pertambangan

besar,

sehingga

Pemerintah

tidak

akan

menghadapkan antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut
dalam satu kompetisi lelang yang sama.

6

Namun pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010 tersebut Pemerintah
tidak memasukan ketentuan “menyamakan kemampuan peserta lelang
WIUP dan WIUPK” kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua dan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara.
Artinya ketentuan lelang WIUP dan WIUPK masih berdasarkan
Pasal 10 sampai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
30/PUU-VIII/2010), dimana Peraturan Pemerintah tersebut masih
berlandaskan UU Minerba sebelum terjadinya perubahan makna pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi yang ketentuan peserta lelang WIUP dan
WIUPK hanya membedakan peserta lelang berdasarkan badan usaha,
koperasi dan perseorangan tapi tidak membedakan usaha pertambangan
kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar
sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU6

Pertimbangan Hakim Poin 3.13.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUVIII/2010
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VIII/2010. Seharusnya Pemerintah mengakomodir ketentuan putusan
mahkamah kosntitusi tersebut kedalam perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor

23

Tahun

2010

tentang Pelaksanaan

Kegiatan

Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2014 atau kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 77
Tahun 2014.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara, hanya menegaskan mengenai ketentuan kewajiban melakukan
pengelolahan dan pemurnian bagi pemegang kontrak karya dan
pemegang IUP operasi produksi, didalamnya tidak ada ketentuan
mengenai ketentuan peserta lelang WIUP dan WIUPK sebagaimana telah
terjadi perubahan makna pasca putusan Mahkamah yang seharusnya
diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2014 ini. Adapun
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
dimana disana mengatur mengenai ketentuan pemegang IUP/IUPK
melakukan

penciutan/pengembalian

WIUP/WIUPK

dan

hendak

ditetapkan kembali menjadi WIUP/WIUPK dapat ditawarkan kembali
cara lelang sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (4b) dan ayat (4c)
dan ketentuan lelang tersebut tidak menjelaskan kembali kesetaraan
antara peserta lelangnya.

31

D. Tindak Lanjut Pasca Pengujian UU PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) telah mengalami perubahan pengaturan
sangat mendasar mengenai konteks perizinan dalam hal pengelolaan
limbah B3 serta konsep penegakan hukumnya, yang disebabkan oleh
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014. Salah satu
ketentuan yang berbah adalah ketentuan pemberlakuan penegakan
hukum terpadu yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana lingkungan
hidup yang tertuang dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi
“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara
penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah
koordinasi Menteri.”
Dimana berdasarak putusan mahkamah konstitusi, frasa mengenai
dapat dalam ketentuan pasal 95 ayat (1) dihapuskan karena bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehingga pemberlakuan penegakan hukum terpadu terhadap pelaku
tindak pidana lingkungan hidup merupakan keharusan yang dilakuakan
para penegak hukum dalam menangani perkara pidana lingkungan hidup,
bahkan pemeritah dalam keterangannya pada perkara Nomor 18/PUUXII/2014 mengaskan bahwa Pemerintah berpendapat, Pasal 95 ayat (1)
UU PPLH merupakan suatu sistem penegakan satu atap yang dikenal
dengan One Roof and Enforcement System (ORES). 7 Artinya bahwa
konsep sistem penegakan satu atap/penegakan hukum terpadu merupakan
kewajiban prosedural yang dimiliki oleh pemerintah dalam menangani
perkara pidana lingkungan hidup atau bahkan tindak pidana lain yang
7

Keterangan pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014
hlm. 75
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diatur dalam UU PPLH sehingga perlu dibentuk kelembagaan yang
terdiri dari pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan yang dibawah
koordinasi Menteri untuk menjalankan system penegakan hukum satu
atap ini. Namun disayangkan hingga saat ini pemerintah berlum
mengeluarkan instrumen hukum dalam membentuk lembaga penegakan
hukum terpadu satu atap tersebut guna menyelesaikan perkara tindak
pidana lingkungan hidup ataupun tindak pidana yang bersumber pada
UU PPLH
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KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap putusan mahkamah
konstitusi terkait kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, dapat
dikatakan bahwa tingkat kepatuhan penyelengara negara dapat dilihat
berdasarkan diakomodir atau tidaknya suatu putusan mahkamah
konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon baik sebagian
ataupun seluruhnya oleh para penyelengara negara baik pemerintah,
DPR, hingga lembaga peradilan.
Pemerintah maupun DPR terlihat lebih tidak patuh terhadap
putusan mahkamah konstitusi hal tersebut salah satunya terlihat dalam
tidak diakomodirnya putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan
suatu norma dalam UU Perkebunan tetapi tidak diakomodir oleh
Pemerintah dan DPR dalam melakukan revisi UU Perkebunan, lalu
terdapat pula tidak responnya pemerintah terhadap putusan mahkamah
konstitusi terkait pengujian UU Kehutanan khususnya mengenai isu
mekanisme pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat
sebagaimana amanat Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU
Kehutanan yang dianggap konstitusional oleh Mahkamah konstitusi
namun instrumen pemerintah hingga saat ini untuk menkanisme
pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat belum ada. Sedikit
berbeda dengan peradilan umum yang menangani tindak pidana sumber
daya alam yang lebih patuh terhadap putusan mahkamah konstitusi
dengan mengunakan putusan mahkamah konstitusi terkait sebagai
pertimbangan dalam memutus perkara. Padahal disisi lain, dari 9 putusan
mahkamah konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon,
mayoritas putusan tersebut mengedepankan upaya-upaya pelestarian
lingkungan dan masyarakat setempat. Seperti pertama mengakomodir
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pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengujian UU
kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, kedua mengakomodir
pertambangan rakyat dengan memperhatikan syarat-syaratnya dalam
pengujian UU Minerba, serta ketiga penanganan terhadap tindak pidana
lingkungan hidup wajib dilakukan penegakan hukum terpadu dalam UU
PPLH. Ketiga contoh tersebut dapat benar-benar terlaksana apabila
ketentuan yang berubah pasca putusan mahkamah konstitusi tersebut
diakomodir oleh penyelengara negara.
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REKOMENDASI
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan,
maka para peneliti memiliki beberapa rekomendasi yang seharusnya
dilakukan kedepannya, yakni:
1. Putusan mahkamah konstitusi harus dipatuhi oleh setiap unsur
penyelengara negara, mengingat agar tidak menjadi preseden yang
buruk apabila unsur penyelegara negara tidak mematuhinya.
2. Pemerintah dan DPR ketika hendak melakukan revisi terhadap UU
tentang

kehutanan,

perkebunan,

dan

pertambangan

minerba,

hendaknya wajib melihat putusan mahkamah konstitusi untuk melihat
apakah terjadi perubahan makna atau bahkan dihapuskan oleh
mahkamah konstitusi yang wajib diakomodir
3. Pemerintah harus mempercepat membentuk lembaga penegakan
hukum terpadu sebagaimana dalam UU PPLH yang dilakukan untuk
menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup ataupun tindak
pidana yang bersumber dalam UU PPLH, lembaga ini sangat penting
dibentuk

sesegera

perkebunan,

dan

mungkin

mengingat

pertambangan

konteks

bersingungan

kehutanan,

erat

dengan

permasalahan lingkungan hidup, dan lembaga penegakan hukum
terpadu menjadi wadah dalam menyelesaikan perkara pidana
mengenai sumber daya alam.
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