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ABSTRAK 

 

Rosdiana, Agita Chici. 2020. “Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IPPKH (Izin 

Pinjam Pakai Kawasan Hutan) Untuk Pembangunan Jalan Tol di Kawasan Hutan 

Penggaron Kabupaten Semarang” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. 
 

Kata Kunci: Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; Izin Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan, Pelaksanaan Kewajiban. 

 

Hutan dapat digunakan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan, mekanisme 

tersebut adalah Penggunan Kawasan Hutan. Salah satu pembangunan diluar sektor 

kehutanan adalah Pembangunan Jalan tol. Jalan Tol yang menjadi rencana pembangunan 

nasional adalah Ruas Tol Semarang-Solo. Dasar pembangunan jalan tol adalah 

Persetujuan Prinsip Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo. Penerbitan Persetujuan 

Prinsip pembangunan Jalan tol Semarang-Solo ini menimbulkan kewajiban-kewajiban 

yang harus dipenuhi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis 

bagaimana pelaksanaan kewajiban pemegang IPPKH dalam Prespektif Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.14/Menhut/II/2013? Bagaimanakah peran Perum Perhutani Jawa 

Tengah dalam Mengawasi Kewajiban yang harus dipenuhi Pemegang IPPKH 

Pembangunan Jalan tol Di Kawasan Hutan Penggaron? Dan Mengapa dalam pelaksanaan 

kewajiban pemegang IPPKH Pembangunan Jalan Tol di Kawasan Hutan Penggaron 

masih mengacu kepada Peraturan Menteri Nomor P.14/Menhut-II/2013? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yuridis empiris. 

Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder.Keabsahan data 

dilakukan dengan teknik triangulasi dengan sumber, dan analisis data penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif. 

Hasil Penelitian menunjukan, (1) pelaksanaan kewajiban Pemegang IPPKH untuk 

Pembangunan Jalan Tol di Kawasan Hutan Penggaron tidak sesuai dengan Pertujuan 

Prinsip dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 karena sejak 

Persetujuan Prinsip dikeluarkan pada tahun 2008, sampai saat ini pemenuhan 

kewajibannya sebagian besar belum terlaksana, terhambatnya memenuhan kewajiban ini 

karena pihak pemegang Persetujuan Prinsip yakni Kementerian PUPR tidak beritikad 

baik dalam melaksanakan permasalahan pemenuhan kewajiban, (2) Peran Perum 

Perhutani Divre Jateng dalam Mengawasi Kewajiban Kementerian PUPR yaitu 

memberikan pertimbangan teknis Kementerian LHK sebagai pertimbangan saat proses 

perpanjang Persetujuan Prinsip yang dimohonkan Kementerian PUPR, dan berperan 

sebagai pelapor saat Kementerian PUPR melakukan penyimpangan, (3) penyebab 

pelaksanaan kewajiban Pemegang IPPKH Pembangunan Jalan Tol di Kawasan Hutan 

Penggaron masih mengacu pada Peraturan Menteri Nomor P.14/Menhut-II/2013, karena 

Sebagian Besar Kewajiban belum dipenuhi oleh Kementerian PUPR, dan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Nomor  P.27/Menhlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 bahwa seluruh Izin yang 

masih berbentuk Persetujuan Prinsip segera diubah menjadi IPPKH, namun Kementerian 

LHK lalai dalam menangani permasalahan ini. 

Saran dari penelitian ini adalah Perum Perhutani Divre Jateng bisa lebih mengambil 

langkah serius pada saat melakukan pelaporan kepada Kementerian LHK, Kementerian 

LHK tidak lalai terhadap permasalah pemenuhan kewajiban ini, dan Kementerian PUPR 

lebih kooperatif dalam melaksanakan kewajiban, tanpa paksaan atau intervensi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup 

krusial, khususnya dalam kaitannya dengan perundang – undangan yang berlaku. 

Hutan juga sering ditebang untuk memperluas tempat pemukiman, lahan pertanian, 

atau mengamankan wilayah dari gangguan binatang buas (Simon, 2010: 80). Hutan 

termasuk ke dalam sumber daya alam terbarui, namun penebangan hutan tanpa diiringi 

oleh reboisasi, maka lambat laun akan terjadi kerusakan lahan (Rahmadi, 2014: 2-3). 

Hal ini juga di sebutkan dalam jurnal Internasional (Kumar, Singh, Dhakate & NH 

Ravindranath, 2018:01) , yaitu : 

“ Forest being a renewable resource can be sustained in eternity with well-

planned management interventions. The need for management and planning 

of forests evolves over time with population driven demands” 

Artinya bahwa hutan adalah salahsatu sumber daya yang kebutuhan untuk 

pengelolaan dan perencanaannya terus berkembang seiring waktu dengan tuntutan 

yang didorong dengan bertambahnya populasi. 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, disebutkan bahwa 

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. Lahan yang merupakan kekayaan alam 

memiliki fungsi yang sangat luas dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia 

(Suhadi, 2011: 120). 

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan 

(life support system), hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, 

oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan juga mempunyai peranan sebagai 

penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia 
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internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan 

nasional. (Supriyadi, 2013: 1). 

Kelestarian hutan dapat diwujudkan dengan pengaturan hasil hutan yang tepat. 

Pengaturan hasil hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Maka hutan harus 

diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi 

kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan 

datang. 

Seiring bertambah pesatnya kemajuan pembangunan-pembangunan yang ada di 

tiap wilayah, tidak sedikit pula sumber daya hutan maupun lahan hutan yang 

dimanfaatkan. Hal ini yang sering menyebabkan terganggunya fungsi hutan bahkan 

memicu terjadinya kerusakan hutan. 

Fungsi hutan yang berkurang adalah fungsi untuk memproduksi hasil hutan, 

fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan yaitu untuk: mengatur tata 

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air  laut serta memelihara 

kesuburan tanah, dan fungsi konservasi untuk pengawetan keanekaragaman hayati. 

Kerusakan kawasan hutan yang kaya dengan keragaman ekologi dapat mengancam 

kelangsungan hidup sebagian masyarakat Indonesia karena hutan dihuni oleh beberapa 

masyarakat adat (Aminah, 2014: 172). 

Kerusakan sumber daya alam hutan bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain, pemanfaatan hutan yang kurang bijaksana, karena  rendahnya tingkat sosial 

ekonomi masyarakat, hasrat untuk mencari keuntungan yang besar, kurangnya 

kesadaran hukum masyarakat ataupun juga karena lemahnya pengawasan baik oleh 

Pemerintah maupun masyarakat (Rusydi, 2011: 139). 

Klasifikasi fungsi hutan terbaru versi Badan Planologi Kehutanan tahun 2003 

berdasarkan kondisi berhutan dan tidak berhutan sebagai berikut: hutan tetap terdiri 

dari HL (Hutan Lindung), konservasi, HP (Hutan Produksi), HPT (Hutan Produksi 

Terbatas) Dan HPK (Hutan Produksi Konservasi) (Nugraha, 2007: 76). 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa hutan 

mempunyai tiga fungsi, yaitu: 

a. fungsi konservasi,  

b. fungsi lindung, dan 
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c. fungsi produksi 

Berkaitan dengan pengertian hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi konservasi alam berkaitan dengan 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi 

air, serta konservasi udara; diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Fungsi lindung berarti hutan digunakan untuk mencegah terjadinya 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan 

tanah. Sedangkan dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat 

banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. 

Sumber daya hutan di Provinsi Jawa Tengah, yang dikelola dan dikembangkan 

oleh Pemerintah dan didukung dengan partisipasi masyarakat, sejak lama telah 

memberikan manfaat yang cukup besar, antara lain: 1) merupakan sistem penyangga 

kehidupan. Terutama fungsi hidrologis; 2) sebagai sumber keanekaragaman hayati 

yang tinggi untuk kebutuhan generasi saat ini, maupun yang akan datang; 3) 

merupakan sumber bahan baku industri kehutanan; 4) menyerap investasi yang 

memberikan andil dalam petumbuhan ekonomi. 

Jawa tengah merupakan Provinsi di pulau jawa yang memiliki kawasan hutan d 

bawah 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. Potensi sumber 

daya hutan di Provinsi Jawa tengah mencapai 761.200 Ha. Mengingat besarnya potensi 

sumber daya hutan dan peranannya yang strategis dalam mendukung pembangunan 

Provinsi Jawa Tengah, maka sumber daya hutan perlu dipertahankan keberadaannya 

agar dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini maupun yang akan datang. 
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Tabel 1.1 Luas Hutan Provinsi Jawa Tengah 

Fungsi Luas (Ha) % 

A Hutan Konservasi (HK) ± 125.791 - 

 - Non Perairan 

- Perairan 

± 15.674 

± 110.117 

0,48 

- 

B Hutan Lindung (HL) ± 84.464 2,59 

C Hutan Produksi (HP) ± 550.945 16,93 

 1. Hutan Produksi terbatas 

2. Hutan Produksi Jumlah 

Kawasan Hutan*) 

Jumlah Kawasan Hutan dan 

Konservasi Perairan 

± 185.976 

± 364.969 

± 651.083 

± 761.200 

5,72 

11,21 

20,00 

- 

D Hutan Rakyat **) ± 949.593 29,17 

Jumlah Kawasan Hutan dan Hutan 

Rakyat (tidak termasuk perairan) 

± 1.600.677 49,18 

Luas daratan Provinsi Jawa Tengah ± 3.254.900 100,00 

 

Sumber: https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/02/22/1431/  

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan 

sektor kehutanan dan sektor di luar kehutanan. Pemanfaatan kawasan hutan ditujukan 

bagi kepentingan pembangunan sektor kehutanan, sedangkan penggunaan kawasan 

hutan ditujukan bagi pembangunan sektor di luar kehutanan.  (Budiningsih, Ekawati 

2016: 13) 

https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/02/22/1431/luas-kawasan-hutan-dan-perairan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-hektar-2015.html
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Pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan atau jalan tol dalam sebuah 

negara bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kemajuan 

perekonomian sebuah negara, baik secara makro maupun secara mikro. Selain itu, 

industri jalan tol bisa juga dijadikan sebagai bukti dan kesiapan sebuah negara dalam 

menyongsong sebuah peradaban yang serba mudah dan serba cepat dalam setiap 

melakukan aktivitas. (Sumaryoto, 2010: 161) 

Percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia sedang gencar dilakukan, hal ini 

dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat, sehingga membuat 

masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang dapat membantu 

mempercepat perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Fakta hari ini mengatakan 

bahwa fasilitas jalan umum yang sudah ada belum cukup membantu masyarakat dalam 

mengatasi kemacetan. (  Muzzaki, 2016: 01) 

Sebagai bagian dari jalan tol Trans Jawa, Jalan Tol Semarang-Solo Dasar hukum 

yang mengiringi pembangunan jalan tol Semarang-Solo (dalam bagian pengembangan 

jalan tol Trans Jawa) adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan 

pasal 18 dan 47 disebutkan pembentukan peraturan perundangan sesuai kewenangan, 

perumusan kebijakan perencanaan, penetapan status jalan nasional, & penyusunan 

perencanaan umum jaringan jalan nasional dan pemerintah menetapkan rencana umum 

jaringan jalan tol, dan menteri menetapkan suatu ruas jalan tol. 

Proyek pembangunan tol Semarang- solo merupakan salah satu proritas bagian 

Program Nasional Pembangunan jalan Tol Trans Jawa ( Trans Java Toll Road) yang 

akan menghubungan tiap – tiap kota dan provinsi yang ada di pulau jawa. Ruas jalan 

tol Semarang – Solo dengan total panjang jalan + 75,60 km yang dimulai dari Junction 

Tembalang melewati Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan 
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Kabupaten Boyolali. Pembangunan jalan tol Semarang - Solo terbagi menjadi 2 (dua) 

tahap. Pada tahap 1 adalah segmen Semarang - Bawen sepanjang 23,1 km terbagi atas 

seksi 1 Semarang - Ungaran sepanjang 14,1 km, seksi 2 Ungaran - Bergas sepanjang 

5,6 km dan seksi 3 Bergas – Bawen sepanjang 3,4 km. Sedangkan pada tahap 2 

dijadualkan secara bersamaan untuk seksi Bawen – Salatiga sepanjang 17,04 km 

sekaligus Salatiga - Solo yang terbagi atas seksi Salatiga – Boyolali sepanjang 22,85 

km dan seksi Boyolali – Solo sepanjang 12,61 km (PT. Trans Marga Jateng, 2009).  

Penyelenggaraan jalan tol secara teknis dipersyaratkan berikut yaitu 1) Jalan tol 

mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan 

umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi; 

2) Jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antar kota didesain berdasarkan kecepatan 

rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam dan untuk jalan tol di 

wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) 

kilometer per jam; 3) Jalan tol didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terberat 

(MST) paling rendah 8 (delapan) ton; 4) Setiap ruas jalan tol harus dilakukan 

pemagaran dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk 

jembatan atau terowongan; 5) Pada tempat-tempat yang dapat membahayakan 

pengguna jalan tol, harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan 

struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan; dan 6) Setiap jalan tol wajib 

dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu 

lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas. ( Huda, Tesis, 2010: 7) 

Terdapat Prinsip pengusahaan Jalan tol  dengan beberapa bersyaratan terkait 

bahwa Beberapa persyaratan terkait dengan pengusahaan jalan tol bahwa : 1) dalam 

hal pembangunan jalan tol menggunakan jalan yang ada, maka harus disediakan jalan 
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pengganti; 2) jalan pengganti harus disediakan dengan jumlah lajur dan struktur lapis 

perkerasan yang sekurang-kurangnya sama dengan jumlah lajur dan struktur lapis 

perkerasan lintas jalan yang digantikan; 3) jalan pengganti harus memenuhi 

persyaratan geometrik yang ditetapkan; dan 4) selama pelaksanaan konstruksi jalan 

pengganti belum selesai atau jalan pengganti belum dapat difungsikan, jalan yang ada 

harus tetap berfungsi. Yang menjadi pertanyaannya mengapa pembangunan jalan tol 

harus menggunakan Kawasan Hutan tertentu? 

Kebijakan penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan 

hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah 

fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Pengaturan dan pelaksanaan kebijakan ini 

mulai dirumuskan pada tahun 1978 dengan diterbitkannya SK Direktur Jenderal 

Kehutanan No. 64/Kpts/DJ/I/1978 tentang Pedoman Pinjam Pakai Tanah Kehutanan. 

(Zubayr , Dudung Darusman, dkk, 2014: 240) 

Penggunaan kawasan hutan untuk sektor non-kehutanan dapat dilaksanakan 

dengan dasar Persetujun Prinsip atau IPPKH. Pinjam pakai kawasan hutan adalah 

penggunaan atau sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah 

ditetapkan kepada pihak lain untuk pembangunan diluar sektor kehutanan tanpa 

mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut (Iskandar, 2015:65).  

Pinjam pakai kawasan hutan pada dasarnya hanya dapat dilakukan apabila 

digunakan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis, yaitu kegiatan yang 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan 

Hutan merupakan penggunaan kawasan hutan dengan mengubah peruntukan kawasan 

hutan menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan 
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pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Kawasan hutan yang 

dapat digunakan dengan mekanisme IPPKH adalah hutan produksi dan hutan lindung. 

(Paksi,Suteki&Setawati, 2017:04)  

Pengaturan mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sendiri telah 

berganti sebanyak dua belas kali. Alasan mendasar perubahan regulasi tersebut dalam 

rangka upaya mengharmonisasikan sektor investasi / penanaman modal dan 

pertambangan dalam kawasan hutan. Izin penggunaan kawasan hutan dapat diajukan 

dengan cara membuat Permohonan. Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dapat 

dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbaru yaitu 

Nomor P.27/Menhlhk/Setjen/Kum.1/7/2018. 

Namun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih 

digunakan dalam hal pembangunan jalan tol di Kawasan Hutan Penggaron masih 

memakai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 Tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dikarenakan sesuai dengan ketentuan 

peralihannya pasal 51 ayat (1) huruf f yaitu perjanjian pinjam pakai kawasan hutan 

yang masih berlaku diubah menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan dan 

kewajibannya disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini. Oleh karena ini 

Kewajiban-Kewajiban yang harus dipenuhi pemegang IPPKH sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut/II/2013 Tentang Pedoman Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan pada Pasal 16 Kewajiban Persetujuan Prinsip Penggunaan 

Kawasan Hutan. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pemegang IPPKH memenuhi 

kewajiban sebagai pemegang IPPKH, sejauh mana peran Perum Perhutani mengawasi 

pemegang IPPKH, dan mengapa masih menggunakan peraturan menteri lama maka 
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penulis membuat judul penelitian yaitu “PELAKSANAAN KEWAJIBAN 

PEMEGANG IPPKH (IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN) UNTUK 

PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KAWASAN HUTAN PENGGARON 

KABUPATEN SEMARANG” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Tidak adanya kepastian Hukum dalam pemakaian Peraturan Menteri di 

dijadikan acuan dalam berpedoman Izin Pinjam Pakai; 

2. Kegiatan pembangunan jalan tol semarang solo dikawasan hutan penggaron 

dihadapkan dengan belum terpenuhinya kewajiban pemegang IPPKH; 

3. Kawasan Hutan Penggaron yang harus digantikan dengan Lahan 

Kompensasi; 

4. minimnya pengetahuan dan pemahaman pelaksanaan kewajiban pemegang 

IPPKH; 

5. peran serta  pengawasan perhutani terhadap pemegang IPPKH yang belum 

memenuhi kewajibannya; 

6. pembangunan jalan tol yang selalu mengambil Kawasan Hutan yang dapat 

mengancam kelestarian hutan; 

1.3  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar penelitan terfokus pada 

permasalahan yang diangkat maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pembatasan 

atas identifikasi permasalahan tersebut, yang meliputi: 
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1. Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IPPKH dalam Prespektif Peraturan 

Menteri Kehutanan No P.14/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Izin Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan; 

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Kewajiban Pemegang Izin Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan; 

3. Peran dan Pengawasan Perum Perhutani terhadap kewajiban-kewajiban 

yang harus dipenuhi Pemegang IPPKH; 

4. Kepastian Hukum Peraturan Menteri yang dijadikan pedoman pada IPPKH 

Pembangunan jalan Tol di Kawasan Hutan Penggaron; 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas penulis 

mengidentifikasikan 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut 

: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan kewajiban Pemegang IPPKH dalam prespektif 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 ? 

2. Bagaimanakah peran Perum Perhutani Jawa Tengah dalam mengawasi 

Kewajiban yang harus dipenuhi Pemegang IPPKH untuk Pembangunan 

Jalan Tol di Kawasan Hutan Penggaron ? 

3. Mengapa dalam pelaksanaan Kewajiban Pemegang IPPKH pembangunan 

jalan Tol di Kawasan Hutan Penggaron masih mengacu kepada Peraturan 

Menteri Nomor P.14/Menhut-II/2013? 

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan kewajiban Pemegang 

IPPKH dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Perum Perhutani Jawa Tengah 

dalam mengawasi Kewajiban yang harus dipenuhi Pemegang IPPKH. 

3. Untuk mengetahui dan mengalisis Pelaksanaan Kewajiban Pemegang 

IPPKH untuk pembangunan jalan Tol di Kawasan Hutan Penggaron masih 

memakai Peraturan Menteri Nomor P.14/Menhut-II/2013. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian terhadap Pelaksanaan kewajiban pemegang IPPKH (izin pinjam 

pakai kawasan hutan) untuk pembangunan jalan tol di Kawasan Hutan Penggaron 

Kabupaten Semarang diharapkan dapat menjadi bahan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan, dan juga informasi mengenai Pelaksanaan kewajiban 

pemegang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk pembangunan jalan 

tol. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

kewajiban pemegang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) terutama 

untuk pembangunan jalan tol Kawasan Hutan Penggaron di Kabupaten 

Semarang. 

b. Bagi Akademisi 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan pada khususnya pengetahuan ilmu hukum. 

c. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi data 

perkembangan bagaimana Pelaksanaan kewajiban pemegang IPPKH (Izin 

Pinjam Pakai Kawasan Hutan) terutama Penggunaan Kawasan Hutan 

Penggaron, sehingga untuk kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik. Selain 

itu, penelitian ini bertujuan untuk memberi beberapa bahan pertimbangan dalam 

mengambil tindakan dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan 

berkaitan dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berkaitan dengan pentingnya mengetahui kewajiban- kewajiban pemegang 

IPPKH yang harus di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, 

sehingga masyarakat tetap dapat menjaga Kawasan Hutan yang dijadikan 

sebagai Pembangunan di luar kegiatan Kehutanan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitiaan Terdahulu 

Penelitian tentang Pelaksanaan kewajiban pemegang IPPKH (Izin Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan) untuk pembangunan jalan tol di Kawasan Hutan Penggaron 

Kabupaten Semarang merupakan penelitian yang asli dan dapat 

dipertanggungjawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian 

sebelumnya yang juga membahas tentang Pengunaan Kawasan Hutan. 

Adapenelitianan yang sejenis, pernah dilakukan sebelumnya, dan penulis jadikan 

sebagai dasar dan acuan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu: 

Penelitian terdahulu yang pertama, yaitu dari Rantau Rizkiana pada Program Studi 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2018 pada Skripsi 

yang berjudul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada Kawasan Hutan untuk 

Kepentingan Pembangunan Umum (Studi di Jalan Tol Transjawa Ruas Batang-

Semarang)”. 

Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengadaan tanah pada 

Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Umum Jalan Tol Transjawa Ruas 

Semarang- Batang menggunakan mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan, yaitu 

dimulai dengan adanya permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan 

administrasi dan persyaratan teknis, persyaratan administrasi meliputi rekomendasi 

Gubernur Jawa Tengah dan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua 

kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan 

permohonan, dan persyaratan administrasi meliputi Izin Lingkungan, Izin kelayakan 

lingkungan dan dokumen AMDAL, dan Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum 
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Perhutani Unit I Jawa Tengah. Status hukum tanah kawasan hutan masih tetap 

kawasan hutan, karena dalam mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan, status 

hukum kawasan hutan masih tetap sama. 

Penelitian terdahulu yang kedua, yaitu dari Nurul Shalihat Ansar pada Program 

Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016 

pada Skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi 

Selatan”. 

Dalam penelitiannya membahas bahwa pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai 

kawasan hutan dilaksanakan oleh Pemerintah Provisi Sulawesi Selatan khususnya 

yang telah menjadi kewenangan Gubernur, dan apa saja faktor yang menghambat 

dalam pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan pada Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada siapa yang 

lebih berhak atau berwenang memberikan izin pinjam pakai di kawasan hutan pada 

pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. 

Penelitian terdahulu yang ketiga, yaitu dari Rista Anindya Nisman pada Program 

Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2018 pada 

Skripsi yang berjudul “Prespektif Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Izin 

Pinjam Pakai Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Baturaden di 

Kabupaten Banyumas”. 

Dalam penelitiannya, membahas tentang bagaimana mekanisme pengeluaran Izin 

Pinjam Pakai untuk mengelola Panas Bumi yang berada di Kawasan Hutan sebagai 

salah tau pemenuhan kebutuhan energi, penulis mengunakan prespektif hukum dan 

menganalisis mengapa penggunaan kawasan hutan untuk Pembangkit Listrik Tenaga 
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Panas Bumi (PLTPB) menggunakan mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, 

dan bukan melalui mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan. 

Penelitian terdahulu yang keempat, yaitu dari Manifas Zubayr, pada Program 

Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor tahun 

2014 pada Disertasi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan 

Hutan Untuk Pertambangan:Prespektif Hubungan Principal-Agent”. 

Penelitian ini membahas tentang Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan 

pertambangan. Pada Disertasi ini penulis menitikberatkan kepada pembedahan 

proses perkembangan, perumusan dan implementasinya dalam prespektif antara 

pemerintah sebagai memberian kewenangan pengelolaan hutan dan perusahaan 

pertambangan penerima kewenanga. 

Secara rinci orisinalitas an ini dijelaskan sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.1 Penelitiaan Terdahulu    

No Penelitian terdahulu Orisinalitas 

1. Rantau Rizkiana, 

“Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah pada 

Kawasan Hutan untuk 

Kepentingan 

Pembangunan Umum 

(Studi di Jalan Tol 

Transjawa Ruas Batang-

Semarang)”, 2018 

Perbandingan dengan Penelitian 

terdahulu, yang akan dibahas pada 

skripsi ini apabila perusahaan 

pengelola telah mendapatkan IPPKH 

(Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) 

mereka mempunyai kewajiban yang 

harus dilaksanakan, oleh karena ini 

skripsi ini akan lebih menitik beratkan 

bagaimana Pelaksanaan kewajiban 

pemegang IPPKH. 
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2.  Nurul Shalihat Ansar, 

“Analisis Pelaksanaan 

Pemberian Izin Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan 

pada Pemerintah 

Kabupaten Luwu Timur 

Provinsi Sulawesi 

Selatan”, 2016 

Penelitian ini lebih membahas 

bagaimana pelaksanaan pemberian 

Pizin Pinjam Pakai Kawasan hutan 

dan melihat dari sudut pandang siapa 

yang lebih berwenang memberikan 

Izin. Sedangkan, perbedaannya 

skripsi ini akan lebih menitik beratkan 

bagaimana Pelaksanaan kewajiban 

pemegang IPPKH. 

3.  Rista Anindya Nisman, 

“Prespektif Hukum 

Penggunaan Kawasan 

Hutan Melalui Izin 

Pinjam Pakai Untuk 

Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi 

(PLTPB) Baturaden di 

Kabupaten Banyumas”, 

2018 

Penelitian ini membahas tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan untuk 

pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi di Banyumas, 

dan membahas tentang mengapa 

bentuk izin Pembangunan PLTPB 

menggunakan IPPKH bukan TMKH. 

Sedangkan, skripsi ini akan lebih 

menitik beratkan bagaimana 

Pelaksanaan kewajiban pemegang 

IPPKH 
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4.  Manifas Zubayr, 

“Implementasi Kebijakan 

Penggunaan Kawasan 

Hutan Untuk 

Pertambangan:Prespekti

f Hubungan Principal-

Agent”, 2014 

Penelitian ini membahas tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan untuk 

kegiatan pertambangan. Pada 

Disertasi ini penulis menitikberatkan 

kepada pembedahan proses 

perkembangan, perumusan dan 

implementasinya dalam prespektif 

antara pemerintah sebagai memberian 

kewenangan pengelolaan hutan dan 

perusahaan pertambangan penerima 

kewenangan. 

   Sumber: Hasil Penelitian yang sudah diolah 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul Penelitian skripsi 

“PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMEGANG IPPKH (IZIN PINJAM PAKAI 

KAWASAN HUTAN) UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KAWASAN 

HUTAN PENGGARON KABUPATEN SEMARANG” dapat 

dipertanggungjawabkan hasil an ini karena adanya Penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan topik Penelitian judul skripsi ini. Adapun alasan dilakukannya 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Kewajiban 

pemegang IPPKH di Kawasan Hutan Penggaron Kabupaten Semarang. 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Teori Ketaatan Hukum 

 Ketaatan hukum tidaklah terlepas dari kesadaran hukum, kesadaran hukum 

yang baik adalah ketaatan hukum. Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga 
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jenis, mengutip H.C Kelman dalam buku Achmad Ali, S.H Menguak Teori 

Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi undang-undang:  

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu seseorang menaati suatu aturan, 

hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, 

karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-menerus; 

2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain rusak; 

3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan 

nila-nilai intrinsik yang dianutnya. 

Didalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C.Kelman tersebut, seseorang 

dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, 

misalnya hanya taat karena compliance, dan tidak karena identification, atau 

internalization. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan 

hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selin 

karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai – nilai intrinsik yang 

dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya 

hubungan baiknya dengan pihak lain. 

2.2.2 Teori Intervensi Politik Terhadap Penegakan Hukum 

Membicarakan korelasi antara Hukum dan Politik merupakan kajian yang 

menarik di kalangan ahli hukum dan politik. Hukum adalah wilayah “Hitam 

Putih” dimana yang salah harus di hukum dan yang benar harus dibebaskan 

bahkan mendapat penghargaan (Reward). Sedangkan politik adalah ranah 

“Kepentingan” sebagai Coretone-nya, “Politic is a goal attainment” politik 
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adalah alat untuk mencapai tujuan. Politik menggunakan segara cara untuk 

mencapai tujuan. Tak peduli legal atau illegal sepanjang cara itu bisa 

mewujudkan tujuannya maka cara itulah yang ditempuh. (Mahfud Md, 

2013:09) 

Kedua topik yang berbeda itu ternyata mempunyai sifat yang saling 

mempengarhui. Pada tataan realitas topik kedua tersebut kadang-kadang 

menunjukkan bahwa hukum dapat mempengaruhi politik atau sebaliknya 

politik dapat mempengaruhi hukum. 

Terdapat tiga macam untuk melihat hubungan antara hukum dan politik, 

yaitu: 

1. Hukum merupakan determinan politik, kegiatan politik harus tunduk 

pada hukum; 

2. Pandangan yang melihat bahwa politik determinan atas hukum karena 

sesungguhnya hukum adalah produk politik yang sarat dengan 

kepentingan dan konfigurasi politik; 

3. Pandangan yang melihat bahwa hukum dan politik merupakan 2 elemen 

subsistem kemasyarakatan yang seimbang karena walaupun hukum 

merupakan produk politik maka ketika ada hukum yang mengatur 

aktivitas politik maka politikpun tunduk pada hukum 

Ketiga macam diatas adalah bangunan teori yang dibangun berdasarkan 

realitas relasi antara dua sistem tersebut. 

2.3  Landasan Konseptual 

2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Hutan 

2.3.1.1 Pengertian Hutan 
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Pengertian hutan menurut Undang-Undang RI 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, sedangkan 

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, 

kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 

Namun terdapat juga pengertian hutan secara global, (Erika Romijn, John 

Herbert, Arief Wijaya, Etc, 2013:246) Mereka mendefinisikan hutan adalah 

: 

“definitions of forest, based on landcover; landuse; declared, legal, 

or administrative unit; or other properties. These definitions vary 

from; international, to national, to state, province and local ” 

Terdapat pula definisi hutan (Magdon, Fischer, Fuch & Klienn, 2014: 

252) ,Hutan adalah: 

“Among the most relevant variables recorded in large area forest 

monitoring is the area of forest land. For clarity, in this paper we use 

the terms “forest land” and “forest cover” interchangeably for 

describing the land that is covered by forest according to the forest 

definition. When referring to the proportion of land covered by forest 

we use the term “forest cover percent”.  

2.3.1.2 Manfat hutan 

 Indonesia adalah negara yang sangat terkenal karena memiliki hutan 

yang sangat luas. Menurut Walhi, Indonesia masih memiliki 10 persen dari 

luas hutan tropis di dunia. Angka ini cenderung berkurang jika kerusakan 

hutan tidak segera dikendalikan. Produk hukum yang dibuat oleh 

Pemerintah Indonesia memang sudah cukup banyak, namun penerapannya 
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masih sangat lemah. Penanganan kasus pengrusakan hutan masih kurang 

serius dan terkesan memberi ruang yang leluasa bagi para pelaku 

pengrusakan hutan untuk mencari pembenaran diri. Manfaat hutan menurut 

Salim dalam bukunnya ada dua yaitu: (Salim,2008:32) 

(Macpherson, Kleczkowsi, healey,& Hanley, 2017:82), menyatakan 

bahwa manfaat hutan yaitu: 

“Forests supply a wide range of important ecosystem services such 

as the regulation of hydrological and carbon cycle; recreational and 

aesthetic values; as well as the conservation of biodiversity” 

1) Manfaat langsung, adalah manfaat yang dirasakan atau dinikmati 

secara langsung oleh masyarakat.  

2) Manfaat tidak langsung, ada 8 manfaat hutan secara tidak langsung, 

sebagai berikut:  

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 disektor pariwisata; 

f) Dapat memberikan manfaat dalam bidang keamanan; 

g) Dapat menampung tenaga kerja.  

Berdasarkan aspek ekonomi, sektor kehutanan Indonesia menyumbang 

devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Devisa ini sebenarnya perlu 

dipertahankan tanpa harus merusak hutan. Sebaliknya, dengan semakin 

tinggi tingkat kerusakan hutan, devisa negara dari sektor ini akan 

mengalami penyusutan. Disamping itu, hutan adalah pemasok oksigen. 
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Populasi tanaman yang tumbuh di hutan mampu memasok oksigen untuk 

keperluan manusia serta hewan, maka tidak heran jika hutan dijuluki 

paruparu dunia. 

Hutan Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman hayati. 

Tanaman dan satwa yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan yang 

tidak boleh diabaikan. Dengan demikian konsep kelestarian hutan sekarang 

pada umumnya mempunyai lingkup yang lebih luas daripada sekedar 

kelestarian hasil, yaitu berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. 

Sejalan dengan definisi tersebut, selanjutnya bahwa sustainable forest 

management  atau pengelolaan hutan berkelanjutan yang semula difokuskan 

untuk menghasilkan kayu dan produk hasil hutan lainnya, kini secara nyata 

juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, 

meningkatkan mutu lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan 

merehabilitasi lingkungan yang rusak baik karena faktor internal maupun 

faktor eksternal (Nurrohmat, 2010:37). 

Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kehutanan. Ketentuan itu kemudian disempurnakan dalam Pasal 10 UU 41 

Tahun 1999  tentang Kehutanan. Pada hakikatnya tujuan pengurusan hutan 

dalam arti luas adalah untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-

besarnya, secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak 

langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila. 
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2.3.1.3 Jenis Hutan 

Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian 

sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 41 Tahun 

1999, yaitu sebagai berikut : 

1) Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999)  

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. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua 

macam, yaitu hutan negara dan hutan hak. 

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak 

atas tanah (Pasa15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara adalah 

hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 

Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan 

kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan 

pengelolaannya kepada masyarakat hukum 2adat (rechtgemeenschap). 

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah 

hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat. 

2) Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 - 7 UU 41 Tahun 1999) 

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.  
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a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu 

yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 

b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 

mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah; 

c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok memproduksi hasil hutan.  

3) Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk 

keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, 

serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 41 

Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan 

hutan; 

4) 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 pengaturan iklim 

mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999). 

2.3.2 Pengaturan Mengenai Hutan dan Pemanfaatannya di Indonesia 

 Secara yuridis normatif, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa 

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan 
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dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat 

dipisahkan.  

2.3.2.1 Peraturan Mengenai Hutan 

Pada era reformasi, undang-undang kehutanan mengalami 

perkembangan di mana telah dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Juncto UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagai pengganti 

Undang-undang Nomor 67 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kehutanan. Setelah itu berdasarkan Tuntutan UU No. 41 Tahun 1999 

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah antara lain: 

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 

tentang Penggunaan Kawasan Hutan; 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Prencana Pengelolaan, 

serta Pemanfaatan Hutan. (Yusuf&Makarao, 2011:43) 

2.3.2.2 Pemanfaatan Hutan 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Prencana Pengelolaan, serta Pemanfaatan Hutan, pada 

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4, Pemanfaatan Hutan adalah 

kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa 

lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta 

memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk 

kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 
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2.3.2.3 Pemanfaatan Hutan di Indonesia 

Hutan merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada 

manusia untuk dikelola sebaik-baiknya untuk keperluan hidup manusia. 

Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem memberikan banyak manfaat 

terhadap kelangsungan hidup manusia khususnya bagi masyarakat sekitar 

hutan, baik berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu.  

Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat sekitar hutan 

merupakan salah satu bentuk interaksi yang terjadi antara hutan dan 

manusia. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari hutan seperti pohon 

kayu untuk perkakas dan kayu bakar, dan juga sebagai penyedia air bersih 

bagi kebutuhan rumah tangga. 

Hutan sebagai pemasok terbesar air semakin hari semakin berkurang 

jumlahnya akibat degradasi dan konversi lahan, Manfaat hutan sebagai 

penyedia air bersih kurang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di 

Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia hanya memanfaatkan 

hutan untuk kebutuhan sekarang saja dan kurang mengetahui bahwa hutan 

juga sebagai pemenuhan kebutuhan hidup di masa yang akan datang. 

Manfaat dari hutan inilah yang kurang diketahui oleh masayarakat umum 

dan mengakibatkan penurunan luas kawasan hutan akibat pembalakan liar 

dan konversi lahan hutan menjadi lahan non hutan 

2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Kepentingan Umum 

2.3.3.1 Pengertian Kepentingan Umum 

 Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat 

saja dikatakan untul keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang bnayak 
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atau tujuan yang luas. Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum 

dan tidak ada batasannnya(Sitorus dan Limbong, 2004:6). Kepentingan 

umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan 

bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, 

psikologis dan hankamnas atas dasar sasa-asas Pembangunan Nasional 

dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta dari Wawasan 

Nusantara(Salindeho,1988:40). 

 UUPA dan No. 20 Tahun 1961 mengatakan kepentingan umum 

dinyatakan dalam arti peruntukannya, yaitu untuk kepentingan bangsa dan 

negara, kepentingan bersama dari kepentingan pembangunan. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

kepentingan umum adalah kepentingan tersebut harus memenuhi 

peruntukannnya dan harus dirasakan kemanfaatannya, dalam arti dapat 

dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan  dan atau secara langsung. 

2.3.3.2 Jenis –Jenis Kepentingan Umum 

Dalam Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 bagian penyelenggaraan 

pengadaan tanah, menyebutkan “Tanah untuk kepentingan Umum 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk 

pembangunan: 

a. Pertahanan dan keamanan nasional; 

b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun 

kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; 
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c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, 

saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan 

lainnya; 

d. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal; 

e. Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi; 

f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga 

listrik; 

g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemeritah; 

h. Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; 

i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

j. Fasilitas keselamatan; 

k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public; 

m. Cagar alam dan cagar budaya; 

n. Kantor; 

o. Kantor Pemerintah desa/Kota;  

p. Penataan pemukiman kumuh kumuh perkotaan dan atau 

konsolidasi tanah, serta perumahanuntuk masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan status sewa; 

q. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah 

Daerah; 

r. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan 

s. Pasar umum dan lapangan parkir umum.  
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2.3.4 Tinjauan Umum tentang Penggunaan Kawasan Hutan 

2.3.4.1 Pengertian Penggunaan Kawasan Hutan 

 Pada PP No 42 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, 

dijelaskan mengenai pengertian Penggunaan Kawasan Hutan. Pada Bab I 

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5, Penggunaan Kawasan Hutan adalah 

Penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan 

peruntukan kawasan hutan tersebut. Penggunaan Kawasan Hutan 

sebagaimana dimaksud dapat dilakukan di dalan Kawasan Hutan Produksi, 

dan/atau Kawasan Hutan Lindung. 

2.3.4.2 Izin Penggunaan Kawasan Hutan 

 Pada Pasal 6 PP No 42 Tahun 2010 tentang Pengunaan Kawasan 

Hutan, Penggunaan Kawasan hutan dilakukan berdasarkan Izin Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan. 

 Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dapat 

dilakukan dengan: 

a. izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan, untuk 

kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di 

bawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, 

pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan kompensasi lahan 

dengan ratio paling sedikit 1:1 untuk nonkomersial dan paling 

sedikit 1:2 untuk komersial; 

b.  izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan 
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dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah 

aliran sungai, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas 

kawasan hutannya di atas 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas 

daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan: 

1) penggunaan untuk nonkomersial dikenakan kompensasi 

membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan 

Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka 

rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1; 

2)  penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi 

membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan 

Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka 

rehabilitasi daerah aliran sungai paling sedikit dengan ratio 

1:1; 

c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau 

tanpa kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman 

dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan 

hanya untuk: 

1) kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas 

laut atau udara, cek dam, embung, sabo, dan sarana 

meteorologi, klimatologi, dan geofisika; 

2) kegiatan survei dan eksplorasi. 

2.3.5 Tinjauan Umum tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

2.3.5.1 Pengertian Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
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 Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian 

kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi 

kawasan tersebut. Tujuan dari pedoman pinjam pakai kawasan hutan 

adalah membatasi dan pengatur penggunaan sebagian kawasan hutan 

untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor 

kehutanan tanpa mengubah status, fungsi, dan peruntukan kawasan hutan. 

Berbagai masalah tentang kehutanan mejadi suatu hal yang tidak ada 

habisnya terutama menyangkut tentang bagaimana pinjam pakai kawasan 

hutan. Untuk mengatasi hal ini Kementerian Kehutanan telah me-realease 

peraturan mengenai pedoman pinjam pakai kawasan hutan. 

2.3.5.2 Dasar Hukum Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

Ada beberapa peraturan yang direvisi antara lain: 

1) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo 

Undang- Undang 19 Tahun 2004; 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 yang telah dirubah 

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan 

Kawasan Hutan; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan dan dalam rangka meningkatkan tata 

kelola serta pengendailan penggunaan kawasan hutan, perlu 

mengubah beberapa ketentuan tentang pedoman pinjam pakai 

kawasan hutan.; 
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4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 

perubahan atas P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam 

Pakai kawasan Hutan 

2.3.6 Tinjauan Umum Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

2.3.6.1 Syarat dan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan ditentukan bahwa setiap orang dilarang 

melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapatkan izin dari 

penjabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan. 

Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 14 Ayat (1) dan ayat (2) menurut 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013. 

Kriteria Pengunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan berdasarkan IPPKH 

(Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). Pada pasal 6 Ayat (2) dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. pada provinsi yang luasnya kawasan hutannya kurang dari 30% 

(tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, 

dan/atau provinsi dengan kompensasi: 

1) Ratio 1:1 untuk nonkomersial ditambah dengan luas rencana 

areal terganggu dengan kategori L3; 

2) Ratio 1:2 untuk komersial ditambah dengan luas rencana 

areal terganggu dengan kategori L3; dan 

3) Jika realisasi L3 lebih luas dari rencana L3 sebagaimana 

dimaksud pada angka 1(satu) dan angka 2 (dua), maka luas 



33 
 

 
 

lahan kompensasi ditambah dengan luas perbedaan dari 

selisih antara rencana L3 dengan realisasi L3; 

b. Pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh 

perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi 

dengan kompensasi membayar BNBP Penggunaan Kawasan Hutan 

dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran 

sungai, dengan ketentuan: 

1) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah 

aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk pengunaan 

kawasan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1:1 (satu 

berbanding satu); 

2) membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan 

melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah 

aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk 

penggunaan kawasan hutanyang bersifat komersial, dengan 

ratio 1:1 (satu berbanding satu); 

c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau 

tanpa kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Huran 

dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah 

Aliran Sungai dengan ketentuan hanya untuk : 

1) pertahanan dan keamanan, psarana keselamatan lalu lintas 

laut, darat atau udara, cek dam, embung, sabo, dan sarana 

meteorologi, klimatologi dan geofisika;  

2) kegiatan survei dan eksplorasi 
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Syarat- syarat Pengunaan Kawasan Hutan, dijabarkan pula pada 

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,  Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Menteri 

Kehutanan P.14/Menhut-II/2013 , yaitu: 

Pasal 14: 

(1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diajukan oleh : 

a. menteri atau penjabat setingkat menteri; 

b. gubernur; 

c. bupati/walikota; 

d. pimpinan badan usaha; atau 

e. ketua yayasan. 

(2) permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada menteri. 

Pasal 15 : 

(1) permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), harus dilengkapi persyaratan: 

a. administrasi; dan 

b. teknis. 

(2) dokumen persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen asli atau salinan dokumen 

yang dilegalisasi oleh instasi penerbit atau notaris.  

Pasal 16 : 

1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) huruf a, meliputi: 
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a. surat permohonan; 

b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/Izin 

Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi 

Produksi) atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah 

diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali 

untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki 

perizinan/perjanjian; 

c. rekomendasi: 

1. gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi 

perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan 

oleh bupati/walikota dan Pemerintah; atau 

2. bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan 

bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang 

diterbitkan oleh gubernur; atau  

3. bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan 

yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya; 

d. pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan: 

1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan 

kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan 

dengan permohonan; 

2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan 

adalah sah; dan 

3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin 

dari Menteri; 
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e. dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau 

yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a sampai dengan huruf d ditambah persyaratan: 

1. akta pendirian dan perubahannya; 

2.  profile badan usaha/yayasan; 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 

4. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh 

akuntan publik. 

f. ketentuan sebagaimana huruf e dikecualikan untuk badan 

usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan 

permohonan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi. 

2) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat persetujuan atas 

penggunaan kawasan hutan yang dimohon, berdasarkan 

pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan dan Kepala Balai 

Pemantapan Kawasan Hutan setempat. 

3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

memuat: 

a. letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi 

kawasan hutan yang dilukiskan dalam peta; 

b. kondisi kawasan hutan yang dimohon antara lain memuat 

informasi: 

1. fungsi kawasan hutan; 
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2. tutupan vegetasi; 

3. perizinan pemanfataan, penggunaan dan/atau 

pengelolaan; 

4. kuota izin pinjam pakai di dalam areal izin pemanfaatan 

hutan; 

5. areal izin pemanfaatan yang telah ditetapkan sebagai 

kawasan lindung; 

6. areal Sistem Silvikultur Intensif; 

7. kawasan hutan produksi yang diperuntukkan sebagai 

daerah penyangga; dan 

8. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. 

4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku 

selama proses pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan. 

5) Dalam hal permohonan dilakukan oleh Instansi Pemerintah, 

pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d cukup 

dalam bentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani Pemohon atau 

Pejabat yang ditunjuk oleh Pemohon. 

Pasal 17: 

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a.  rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan 

peta lokasi skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi 

tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon; 
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b. citra satelit terbaru paling lama liputan 2 (dua) tahun terakhir 

dengan resolusi minimal 15 (lima belas) meter dan hasil 

penafsiran citra satelit oleh pihak yang mempunyai 

kompetensi di bidang penafsiran citra satelit dalam bentuk 

digital dan hard copy serta pernyataan bahwa citra satelit dan 

hasil penafsirannya benar; 

c. izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang 

telah disahkan oleh instansi yang berwenang, untuk kegiatan 

yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan; 

d. pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi 

Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan yang 

diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai 

kewenangannya, memuat informasi antara lain bahwa areal 

yang dimohon di dalam atau di luar WUPK yang berasal dari 

WPN dan pola pertambangan; 

e. untuk perizinan kegiatan pertambangan komoditas mineral 

jenis batuan dengan luasan paling banyak 10 (sepuluh) hektar, 

pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d, 

diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang 

membidangi pertambangan; 

f. surat pernyataan Pimpinan Badan Usaha bermaterai memiliki 

tenaga teknis kehutanan untuk permohonan kegiatan 
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pertambangan operasi produksi; pertimbangan teknis Direktur 

Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam 

wilayah kerja Perum Perhutani. 

(2) Kelengkapan persyaratan teknis penyediaan citra satelit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi 

permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan: 

a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata 

rohani; 

b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta 

teknologi energi baru dan terbarukan;  

c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun 

relay televisi; 

d. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan 

instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; 

e. fasilitas umum; 

f. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana 

latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai; 

g. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain 

keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat 

dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; 

h. penampungan sementara korban bencana alam; 

i. survei atau eksplorasi; dan 

j. pertambangan yang luasnya dibawah 5 (lima) hektar; 

Pasal 18: 
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Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin 

pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

hanya berupa surat permohonan dan rencana kerja penggunaan 

kawasan hutan untuk kegiatan: 

a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata 

rohani; 

b. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, 

stasiun radar, dan menara pengintai; 

c. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain 

keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, 

sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; atau 

2.3.6.2 Penyelesaikan Permohonan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-

II/2013  pada Bagian Penyelesaian  Permohonan Pasal 19 akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

Pasal 19 :  

(1) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja 

setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

ayat (1), memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan 

penilaian persyaratan dan penelaahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 dan Pasal 17; 

(2) Dalam hal hasil penilaian tidak memenuhi ketentuan, Direktur 

yang membidangi perizinan penggunaan kawasan hutan atas nama 

Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) 
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hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan dan mengembalikan 

berkas permohonan; 

(3) Dalam hal hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis telah 

memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling 

lama 45 (empat puluh lima) hari kerja melakukan penelaahan; 

(4) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan: 

a. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dalam hal 

permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan berada pada 

Kawasan Hutan Produksi; atau 

b. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 

c. dalam hal permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan 

berada pada Kawasan Hutan Lindung. 

(5)  Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3): 

a. Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 

paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan, 

dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan; 

b. Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari 

kerja menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan 

kawasan hutan sejak diterimanya hasil penelaahan dari 

Direktur Jenderal, dalam hal permohonan dapat 

dipertimbangkan. 
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(6) Dalam hal terdapat permohonan perubahan surat dan/atau peta 

persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, Direktur Jenderal 

atas nama Menteri menerbitkan penolakan atau persetujuan. 

2.3.7 Tinjauan Umum Tentang Kewajiban Pemegang IPPKH 

Dalam hal pelaksanaan IPPKH, pemegang Izin memiliki kewajiban yang 

harus di penuhinya, hal ini diatur dalam Pasal 16 tentang Kewajiban 

Pemegang Persetujuan Prnsip Kawasan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.14/Menhut-II/2013 dan tercantum dalam persetujuan Prinsip Penggunaan 

Kawasan Hutan Jalan tol Ruas Semarang- Solo yang akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

Pasal 30 : 

(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (6), wajib: 

a. melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang 

izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan 

lahan kompensasi; 

b. melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang 

sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangkawaktu 

izin pinjam pakai kawasan hutan; 

c. memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan 

perundangundangan, meliputi: 

1.   membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan 

Kawasan Hutan bagi pemegang pinjam pakai kawasan hutan 

dengan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan 
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Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan penanaman dalam 

rangka reboisasi daerah aliran sungai; 

2. membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya 

Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR); 

3. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan 

kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan apabila 

kawasan hutan yang diberikan izin pinjam pakai kawasan 

hutan berada pada areal yang telah dibebani izin pemanfaatan 

hutan/pengelolaan; 

d. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran 

sungai sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(2) huruf b, dan dilaksanakan sebelum jangka waktu izin pinjam 

pakai kawasan hutan berakhir; 

e. melakukan pemeliharaan batas areal pinjam pakai kawasan hutan; 

f. melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

g. mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam 

hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan 

hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan; 

1. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang 

membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan 

hutan konservasi; 
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2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan 

kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah 

kerja Perum Perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau 

3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal sudah 

terbentuk KPH di wilayah tersebut; 

h. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun 

daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; 

i. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat 

dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola 

hutan; 

j. memiliki Policy Advisor Bidang Kehutanan untuk pertambangan 

operasi produksi; 

k. menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h, selambat- 

lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah ditetapkan keputusan 

izin pinjam pakai kawasan hutan; dan 

l. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali 

kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang 

dipinjam pakai, dengan tembusan:  

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; 

2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; 

3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 

4. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan 

Perhutanan Sosial; 
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5. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi 

kehutanan; 

6. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam 

wilayah kerjanya; 

7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan 

8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 

(2) Laporan sebagaimana diaksud pada ayat (1) huruf m, memuat: 

a. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan; 

b. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi; 

rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

c. pemenuhan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Penggunaan Kawasan Hutan; 

d. rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran 

sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

e. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan 

hutan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tugas Policy Advisor 

Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

Pada pasal ini terdapat kewajiban pemegang IPPKH untuk 

memberikan lahan kompensasi. Kompensasi atas sumber daya hutan 

merupakan salah satu bentuk pembagian manfaat yang banyak 
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dipraktekkan sebagai sarana untuk mengatasi masalah-masalah yang 

terkait dengan sistem sosial-ekologi .  Walaupun demikian, sering terjadi 

ketidakadilan dan kerugian dalam kompensasi yang berujung pada 

terciptanya konflik. ( Marwa & Werimon, 2017: 75) 

Pasal 31: 

(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau 

eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8), wajib: 

a. melaksanakan rehabilitasi pada kawasan hutan yang sudah tidak 

dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin 

pinjam pakai kawasan hutan; 

b. melaksanakan pembayaran penggantian nilai tegakan, Provisi 

Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) sesuai 

peraturan perundang-undangan;  

c. melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun 

daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; 

e. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam 

pakai kawasan hutan; dan 

f. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali 

kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang 

dipinjam pakai, dengan tembusan: 

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; 

2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan; 

3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 
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4. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

dan Perhutanan Sosial; 

5.  Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 

membidangi kehutanan; 

6. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam 

wilayah kerjanya; 

7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.  
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2.4 Kerangka Berfikir 



 
 

 49   
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam Penelitian hukum ini adalah 

penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis 

yang dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan umum yang 

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat atau dengan kata lain 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan 

nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk megetahui dan menemukan 

fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul 

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada 

penyelesaian masalah. ( Zainuddin,2011:31) Penelitian ini termasuk kedalam 

Penelitian yuridis empiris karena ingin mengetahui Pelaksanaan kewajiban 

pemegang IPPKH untuk pembangunan jalan tol di kawasan hutan penggaron, 

kabupaten semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam an ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris menekankan penelitian yang 

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung 

ke lapangan. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap data dan informasi sebanyak   

mungkin  tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IPPKH di Kawasan Hutan 

Penggaron. Penelitian ini tidak diarahkan pada kesimpulan  salah-benar,  tidak  

menguji  suatu  hipotesis  diterima-ditolak, tetapi  lebih  ditekankan  pada  

pengumpulan  data  untuk  mendeskripsikan keadaan sesungguhnya yang terjadi di 

lapangan secara mendalam.
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3.2  Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan 

empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, riwayat hidup, 

wawancara, pengamatan. (Denzim & Lincoln, 1994:2). Jenis penelitian yang 

digunakan untuk skripsi ini adalah jenis penelitan yuridis empiris yaitu 

mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata. (Sungkono, 2007:18) Lebih 

lanjut pengertian lain mengenai penelitian yuridis empiris memiliki pengertian untuk 

memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. 

(Fajar dan Achmad, 2013:45) Sebagai dasar metode penelitian yuridis empiris dalam 

penelitian ini ditujukan untuk memecahkan permasalahan terhadap Pelaksanaan 

Kewajiban Pemegang IPPKH untuk pembangunan jalan tol di Kawasan Hutan 

Penggaron, Kabupaten Semarang. 

Penelitian yuridis empiris mengungkapkan hukum yang beroperasi (law in 

action) dalam masyarakat atau perilaku hukum dalam masyarakat. Hukum sebagai 

gejala sosial yang empiris sifatnya, dalam penelitian ini dikaji sebagai variabel bebas 

atau sebab (independent variable), yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada 

berbagai aspek kehidupan sosial, atau dikenal dengan kajian hukum yang sosiologis 

(sosio-legal research). (Amiruddin dan Asikin, 2003:105) 

3.3  Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian ini adalah menitik beratkan pada Pelaksanaan Kewajiban 

Pemegang IPPKH Untuk Pembangunan Jalan Tol di Kawasan Hutan Penggaron 

dalam Prespektif Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013, yang 

ternyata bentuk Izinnya masing menggunakan Persetujuan Prinsip yang tertera dalam 
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Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Nomor: S.1007/Menhut-

VII/PKH/2013, serta fokus penelitian ini juga meneliti mengapa bentuk Izin 

Pembangunan Jalan Tol semarang- Solo di Kawasan Hutan Penggaron masih 

menggunakan Persetujuan Prinsip, serta peran Perum Perhutani dalam mengawasi 

pemenuhan Kewajiban Pemegang Persetujuan Prinsip Pembangunan Jalan Tol 

Semarang- Solo. 

3.4  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam hal ini berada di tiga lokasi yang berbeda kota yaitu yang 

pertama pada Perum Perhutani Regional Jawa Tengah yang bertempat di Kota 

Semarang. Yang kedua bertempat di Sub Bagian Perum Perhutani Departemen 

Perencanaan yang berlokasi di Kota Salatiga, dan yang ketiga yaitu Hutan 

Wanawisata Penggaron yang berlokasi di Kabupaten Semarang. Alasan pemilihan 

lokasi yang digunakan dalam hal ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas masalah 

Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IPPKH Untuk Pembangunan Jalan Tol di 

Kawasan Hutan Penggaron, Kabupaten Semarang Dalam Prespektif Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013. 

3.5  Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah primer dan 

sekunder, yaitu: 

a. Data Primer: 

1) Wawancara  

Wawancara dibagi menjadi Informan dan responden yaitu : 

1. Perum Perhutani Divisi Regional I Jawa Tengah sebagai informan, 

Muhammad Fadlun, S.H adalah Informan dalam wawancara ini beliau 
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memiliki jabatan expert Muda Hukum dan Kepatuhan. Selama 

wawancara dilaksanakan ketika an dan pada saat  melakukan Praktik 

Kerja Lapangan pada tanggal 9 September – 21 Oktober 2019. 

2. Unit Bagian Departemen Perencanaan Perum Perhutani Salatiga 

sebagai Informan, Dimas Adisyahputra adalah informan dalam 

wawancara ini beliau memiliki jabatan sebagai Staff Pengembangan 

Bisnis dan Manajemen Risiko. Wawancara dilaksanakan dalam rentan 

waktu 3 Desember 2019 – 16 Desember 2019. 

3. Pengelola Wana Wisata Hutan Penggaron Kabupaten Semarang 

sebagai Responden, Agus Suharjo adalah salahsatu pengurus Wana 

Wisata Hutan Penggaron. Wawancara dilaksanakan dalam rentan 

waktu 5 Desember 2019- 15 Desember 2019  

4. Pemegang IPPKH Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, sebagai Responden. 

2) Observasi 

Observasi dilakukan di salahsatu kawasan hutan yang menjadi calon 

lahan kompensasi, yang bertempat: 

1. Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang 

3) Dokumentasi  

Pada penelitian ini,  pengambil dokumentasi di sebagai bukti telah 

melakukan penelitiaan di 3 lokasi yang menjadi sumber data yaitu Perum 

Perhutani Divisi Regional I Jawa Tengah, Departemen Perencanaan Perum 

Perhutani Salatiga, Wana Wisata Hutan Penggaron, dan Desa Mluweh, 

Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang . 
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b. Data Sekunder 

(a) peraturan perundang-undangan,  dalam data sekunder ini 

menggunakan peratuan perundang-undang sebagai berikut: 

1. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo 

Undang- Undang 19 Tahun 2004; 

2. Peraturan Pemerinah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan 

Umum Perhutani; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 yang telah dirubah 

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan 

Kawasan Hutan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan 

Kawasan Hutan dan dalam rangka meningkatkan tata kelola serta 

pengendailan penggunaan kawasan hutan, perlu mengubah beberapa 

ketentuan tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.; 

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 perubahan 

atas P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai kawasan 

Hutan 

(b) buku-buku, penelitian penggunaan 20 Buku terkait yang ditulis dalam 

Daftar Pustaka. 

(c) jurnal-jurnal hukum,  menggunakan 10 Buku Nasional tentang 

Kehutanan dan 7 Jurnal Internasional yang ditulis  dalam Daftar Pustaka.  

1.6 Teknik Pengambilan Data 
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Suatu  penelitian  membutuhkan data yang lengkap. Hal ini dimaksudkan agar 

data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan realibilitas yang tinggi. 

(Faruggia, 2015:01) , menjelaskan tentang pengambilan Data penelitian 

Kualitatif yaitu : 

“In qualitative research, initial decisions regarding sampling approach are 

guided by a study's research questions and conceptual framework” 

Secara garis besar artinya bahwa penelitian kualitatif keputusan mengenai 

pengambilan data diawali dengan pertanyaan dalam penelitiannya dan kerangka 

konseptual. 

Teknik pengumpulan data dalam an ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara  merupakan  proses  pengumpulan data  yang  langsung  

memperoleh  informasi  langsung  dari  sumbernya. Menurut  Mantja, 

wawancara  mendalam merupakan  percakapan  terarah  yang  tujuannnya  

untuk  mengumpulkan informasi  etnografi. Wawancara mendalam dapat 

diberi makna kombinasi antara pertanyaan-pertanyaan deskriptif, struktural 

dan kontras. (Harsono, 2008:162) 

1. Sebagai Informan, yaitu Perum Perhutani Regional Jawa Tengah; 

2. Sebagai Informan, yaitu Perum Perhutani Departemen Perencanaan dan 

Pengembangan Bisnis Salatiga; 

3. Sebagai Responden, yaitu Pengelola Hutan Wanawisata Penggaron. 

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjaring data yang 

diperlukan guna melengkapi data dari wawancara.  Menurut Sutopo 

(Harsono,  2008:164),  observasi  merupakan  kegiatan  pengamatan  yang 

dilakukan oleh , di mana  berperan aktif dalam lokasi studi sehingga  benar-
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benar  terlihat  dalam  kegiatan  yang  ditelitinya.  Dalam observasi  ini,    

terlibat  dengan  kegiatan  sehari-hari  orang  yang sedang  diamati  atau  yang  

digunakan  sebagai  sumber  data  an.  Observasi  dipakai  untuk  memahami  

persoalan-persoalan  yang  ada  di sekitar pelaku dan narasumber. (Harsono, 

2008:165) 

b. Studi Kepustakaan 

Merupakan pengumpulan data dengan cara membaca atau mengkaji dan 

mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan skripsi untuk 

memperoleh data-data dalam an. 

3.7 Validitas Data 

Keabsahan data merupakan  konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan data (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut aliran postivisme. 

Pengertian validitas menurut Walizer adalah tingkat kesesuaian antara suatu batasan 

konseptual yang diberikan dengan bantuan operasional yang telah dikembangkan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan 

harus memenuhi: (Moleong, 2007: 320) 

a. Mendemonstrasikan nilai yang benar; 

b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan; dan 

c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari 

prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. 

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan 

dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Salah satu teknik pemeriksaaan 

keabsahan data, yaitu Triangulasi. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti 

kredibilitasnya menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik 
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pemeriksaan  keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Untuk 

memperoleh validitas data. 

Validitas data ini menggunakan menggunakan teknik Triangulasi dengan sumber, 

yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan  suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. 

Berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. (Patton, 

1987:331) hal tersebut dapat dicapai melalui: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakanya secara pribadi; 

c. Membandingkan  apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi an dengan 

apa yang dikatakanya sepanjang waktu; 

d. Membandingkan  keadaan dan prespektif seseorang dengan  berbagai 

pendapat dan  pandangan  orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menegah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; 

e. Membandingkan  hasil wawancara dengan  isi suatu dokumen yang berkaitan. 

3.8  Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data 

dalam  deskriptif  kualitatif  merupakan  proses yang  dimulai dengan menelaah 
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seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan sebagainya.   

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Analysis Interactive Model  dari  

Miles  dan  Huberman,  yang  membagi  langkah-langkah  dalam kegiatan analisis 

data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data  (data collection),  reduksi data  

(data reduction),  penyajian data  (data display), dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi (conclutions). 

a. Pengumpulan Data 

Pada  analisis  model  pertama  dilakukan  pengumpulan  data hasil 

wawancara, hasil observasi, dan  berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi  

yang  sesuai  dengan  masalah  penelitian  yang  kemudian dikembangkan 

penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis  yang  menajamkan, 

menggolongan,  mengarahkan,  membuang  data  yang  tidak  perlu  dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final  

dapat  ditarik  dan  diverifikasi. 

c. Penyajian Data 

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan  kesimpulan  riset  dapat  dilakukan.  Penyajian  data 

dimaksudkan  intuk  menemukan  pola-pola  yang  bermakna  serta memberikan  

kemungkinan  adanya  penarikan  simpulan  serta memberikan  tindakan. 
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d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan  kesimpulan  merupakan  bagian  dari  sutu  kegiatan konfigurasi 

yang utuh. 

Bagan 3.1 Teknik Menganalisis Data 

 

(Sumber: Miles dan Huberman, 2007:18)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Proyek pembangunan tol Semarang- solo merupakan salah satu proritas bagian 

Program Nasional Pembangunan jalan Tol Trans Jawa ( Trans Java Toll Road) 

yang akan menghubungan tiap – tiap kota dan provinsi yang ada di pulau jawa. 

Ruas jalan tol Semarang – Solo dengan total panjang jalan + 75,60 km yang dimulai 

dari Junction Tembalang melewati Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota 

Salatiga dan Kabupaten Boyolali. (PT. Trans Marga Jateng, 2009).  

4.1.1.1 Kabupaten Semarang 

Kabupaten Semarang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten 

dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi 1100 14′ 

54,74″ – 1100 39′ 3″ Bujur Timur dan 70 3′ 57” 70 30’0′ Lintang Selatan. 

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674Ha atau 

sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah.Ibu kotanya adalah Kota 

Ungaran. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Semarang di utara; 

Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di timur; Kabupaten Boyolali 

di timur dan selatan; serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung 

dan Kabupaten Kendal di barat. Batas administrasi Kabupaten adalah 

sebelah Utara berbatasan dengan Kota Semarang, dan Kabupaten Demak. 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten 
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Magelang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan 

Kabupaten Grobogan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Temanggung dan Kabupaten Kendal. Ditengah-tengah wilayah ini terdapat 

Kota Salatiga. Rata-rata ketinggian tempat di Kabupaten Semarang 607 

meter di atas permukaan laut. Daerah terendah di Desa Candirejo 

Kecamatan Ungaran. Daerah tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan. 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Semarang 

 

   Sumber: www.semarangkab.go.id 

Keadaan Topografi wilayah Kabupaten Semarang dapat 

diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu ; 

1. wilayah datar dengan tingkat kemiringan kisaran 0 – 2% seluas 

6.169 Ha. 

http://www.semarangkab.go.id/
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2. wilayah bergelombang dengan tingkat kemiringan kisaran 2 – 15% 

seluas 57.659 Ha. 

3. wilayah curam dengan tingkat kemiringan kisaran 15 – 40% seluas 

21.725 Ha. 

4. wilayah sangat curam dengan tingkat kemiringan >40% seluas 

9.467,674 Ha. 

Ungaran, ibu kota kabupaten ini, tepat berbatasan dengan Kota 

Semarang. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan dataran tinggi 

dan perbukitan. Sungai besar yang mengalir adalah Sungai Tuntang. Di 

bagian barat wilayahnya berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung 

Ungaran (2.050 meter) di perbatasan dengan Kabupaten Kendal, serta 

Gunung Merbabu (3.141 meter) di barat daya. 

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berkisar pada 500 – 2000m 

diatas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah terletak di desa 

Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di desa Batur Kecamatan 

Getasan. Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya hari hujan 

adalah 104. 

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten 

Semarang memiliki luas kawasan Hutan sekitar ± 10.901 Ha, bersumber 

dari Perum Perhutani Dvisi Regional Jawa Tengah.  

Kawasan Hutan di Kabupaten Semarang salahsatunya bernama Hutan 

Penggaron, yang terletak di Kecamatan unggaran, hutan penggaron ini 

memiliki luas 500 Ha. Kawasna hutan tersebut memiliki geografis 110º 

14’54,75” Bujur Timur dan 7º 3’57” Lintang Selatan. Sedangkan 
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konfigurasi alam yang berbukit berada pada ketinggian kurang lebih 210 

m s/d 348 m di atas permukaan laut. Suhu udara berkisar Antara 20º - 26º 

c dengan curah hujan rata-rata 2146 mm/tahun. Kawasan ini pada 

umumnya memiliki bentuk kontur landau sampai terjal terutama yang 

berhubungan dengan sungai dan lembah. ( Fatimasari, 2008:43) 

Hutan penggaron merupakan hutan produksi dengan beberapa potensi 

dinataranta terdapat potensi tanaman yang beragam Antara lain Pinus, Jati, 

Mahoni, Rumput-Rumputan. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Desember 

2019 dengan Agus Suharjo) 

4.1.1.2 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 

Perum   Perhutani   adalah   perusahaan   yang   bergerak   di bidang 

Kehutanan (khususnya di Pulau Jawa dan Madura) dan mengemban tugas 

serta  wewenang  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  pengelolaan  

Sumber Daya   Hutan   (SDH)   dengan   memperhatikan   aspek   

produksi/ekonomi, aspek   sosial   dan   aspek   lingkungan.   Dalam   

operasionalnya,   Perum Perhutani   berada   di   bawah   koordinasi   

Kementerian   BUMN   dengan bimbingan teknis dari Departemen 

Kehutanan.Perum    Perhutani    mempunyai    kisah    panjang    dalam    

sejarah pembentukannya, diawali dengan terbentuknya Jawatan 

Kehutanan dengan Gouvernement  Besluit  (Keputusan  Pemerintah)  

tanggal  9  Februari  1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Sejarah 

hutan di bawah kekuasaan Hindia  Belanda  itu  segera  berakhir  setelah  

Indonesia  memproklamasikan diri  sebagai  negara  merdeka  pada  17  

Agustus  1945.  Hak,  kewajiban, tanggung  jawab,  dan  kewenangan  
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pengelolaan  hutan  di Jawa  dan  Madura oleh  Jawatan  Kehutanan  

Hindia  Belanda Q.Q. DenDienst Van Het Boschwezen,  dilimpahkan  

secara  peralihan  kelembagaan  kepada  Jawatan Kehutanan  Republik  

Indonesia  berdasarkan  Pasal  II  AturanPeralihan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara  dan  peraturan  

yang  ada  masih  langsung  berlaku,  selama  belum diadakan yang baru 

menurut undang-undang dasar ini.” 

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Pada  dasarnya  sifat  

usaha adalah menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum sekaligus 

menumpuk    keuntungan,    serta    menyelenggarakan    usaha    dibidang 

kehutanan  untuk  menunjang  pelakanaan  program  pemerintah  dibidang 

ekonomi  dan  pembangunan.  Bidang  usaha  yang  dikelola  Perum  

Perhutai Divisi Regional Jawa Tengah ntara lain: 

1. Perencanaan hutan dan pengembangan Program    

 kerja    bagian    perencanaan    meliputi    sub-sub    kegiatan 

pengukuhan  hutan,  penataan  hutan,  dan  perpetaan  serta  

perencanaan hutan.   Tujuan   dari   perencanaan   ini   adalah   untuk   

mencapai   hasil maksimum  berdasarkan  prinsip  pengelolaan  

hutan  yang  lestari  dan serba guna. 

2. Reboisasi 

Reboisasi  dilakukan  tidak  hanya  pada  area  bekang  tebang  

habis,  tetapi juga pada kawasan yang masih produktif.  

3. Pemeliharaan Hutan 



64 
 

 
 

Tujuan  pemeliharaan  hutan  adalah  untuk  membuat  tegaknya  

hutan berpotensi tinggi pada saat masa tebang serta menjaga 

kesuburan tanah dan    kelestarian    lingkunagan.    Pemeliharan    

hutan    dapat    berupa pemangkasan   tanaman   sela,   penjaringan,   

penyiangan,   perlindungan hutan dari hama penyakit.4.Pemungutan 

dan Pengelolaan Hasil HutanPemungutan  hasul  hutan  dapat  

berupa  pemungutan  hasil  hutan  kayu, terdiri  atas  penebangan,  

pembagian  batang,  penyaradan  pengangkutan dan pemupukan. 

Perum Perhutani Divre Jateng memiliki 20 unit satuan kerja yang 

tersebar di wilayah Jawa Tengah, yang meliputi 20 Kesatuan Pemangkuan 

Hutan (KPH), 149 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 610 

Resort Pemangkuan Hutan (RPH) pada 32 wilayah kabupaten/kota di 

wilayah propinsi Jawa Tengah. 

Luas kawasan hutan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 

adalah 635.746,79 ha terdiri dari Hutan Produksi 367.345,66 ha (57,78%), 

Hutan Produksi Terbatas 183.935,01 ha (28,93%) dan Hutan Lindung 

84.466,12 ha (13,29%). 

Luas kawasan hutan Perum Perhutani Divre Jateng terbagi di 2 

wilayah propinsi, yaitu Propinsi Jawa Tengah : 626.740,25 ha (98,58%) dan 

Propinsi Jawa Timur 9.006,54 ha ( 1,42%) 

Visi dan Misi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, yaitu: 

1. Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan pengelola hutan terkemuka dunia dan bermanfaat 

bagi masyarakat. 
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2. Misi Perusahaan 

a. Mengelola sumber daya hutan secara lestari; 

b. Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan bisnis; 

c. Mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip  Good 

Corporate Governance 

Bagan 4.1  

Struktur Organisasi Perum Perhutani Divre Jawa Tengah 
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Sumber: Hasil Praktik Kerja Lapangan di Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Tengah 

4.1.1.3 Perum Perhutani Departemen Perencanaan Salatiga 

Departemen Perencanaan Salatiga sebenarnya ada sub bagian dari 

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Pada  dasarnya  sifat  usaha 

sama yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum sekaligus 

menumpuk    keuntungan,    serta    menyelenggarakan    usaha    dibidang 

kehutanan  untuk  menunjang  pelakanaan  program  pemerintah  dibidang 

ekonomi  dan  pembangunan.  Bidang  usaha  yang  dikelola  Perum  

Perhutai Divisi Regional Jawa Tengah ntara lain: 

1. Perencanaan hutan dan pengembangan Program    

kerja    bagian    perencanaan    meliputi    sub-sub    kegiatan 

pengukuhan  hutan,  penataan  hutan,  dan  perpetaan  serta  perencanaan 

hutan.   Tujuan   dari   perencanaan   ini   adalah   untuk   mencapai   hasil 

maksimum  berdasarkan  prinsip  pengelolaan  hutan  yang  lestari  dan 

serba guna. 

2. Reboisasi 

Reboisasi  dilakukan  tidak  hanya  pada  area  bekang  tebang  habis,  

tetapi juga pada kawasan yang masih produktif.  

3. Pemeliharaan Hutan 

Tujuan  pemeliharaan  hutan  adalah  untuk  membuat  tegaknya  

hutan berpotensi tinggi pada saat masa tebang serta menjaga kesuburan 

tanah dan    kelestarian    lingkunagan.    Pemeliharan    hutan    dapat    

berupa pemangkasan   tanaman   sela,   penjaringan,   penyiangan,   
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perlindungan hutan dari hama penyakit.4.Pemungutan dan Pengelolaan 

Hasil HutanPemungutan  hasul  hutan  dapat  berupa  pemungutan  hasil  

hutan  kayu, terdiri  atas  penebangan,  pembagian  batang,  penyaradan  

pengangkutan dan pemupukan. 

Perum Perhutani Divre Jateng memiliki 20 unit satuan kerja yang 

tersebar di wilayah Jawa Tengah, yang meliputi 20 Kesatuan Pemangkuan 

Hutan (KPH), 149 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 610 

Resort Pemangkuan Hutan (RPH) pada 32 wilayah kabupaten/kota di 

wilayah propinsi Jawa Tengah. 

Luas kawasan hutan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 

adalah 635.746,79 ha terdiri dari Hutan Produksi 367.345,66 ha (57,78%), 

Hutan Produksi Terbatas 183.935,01 ha (28,93%) dan Hutan Lindung 

84.466,12 ha (13,29%). 

Luas kawasan hutan Perum Perhutani Divre Jateng terbagi di 2 

wilayah propinsi, yaitu Propinsi Jawa Tengah : 626.740,25 ha (98,58%) dan 

Propinsi Jawa Timur 9.006,54 ha ( 1,42%). 

Dari hasil an Visi dan Misi Departemen Perencanaan Salatiga Perum 

Perhutani pun sama, yaitu: 

1. Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan pengelola hutan terkemuka dunia dan 

bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Misi Perusahaan 

a. Mengelola sumber daya hutan secara lestari; 

b. Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan bisnis; 
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c. Mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip  Good 

Corporate Governance 

4.1.1.4  Wana Wisata Hutan Penggaron 

Wana Wisata Penggaron terletak di kecamatan Ungaran, Kabupaten 

Semarang dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas di BKPH Penggaron 

KPH Semarang seluas 500 hektar. Kawasan hutan tersebut memiliki letak 

geografis 1100 14’54,75” Bujur Timur dan 70 3’57” Lintang Selatan. 

Sedangkan konfigurasi alam yang berbukit berada pada ketinggian kurang 

lebih 210 m s/d 348 m diatas permukaan laut. Suhu udara berkisar antara 

200-260 C dengan curah hujan rata-rata 2146 mm/tahun. Kawasan ini pada 

umumnya memiliki bentuk kontur landai sampai terjal, terutama yang 

berhubungan dengan sungai dan lembah. Wana Wisata Penggaron 

memiliki beberapa potensi diantaranya terdapat potensi tanaman yang 

beragam antara lain Pinus, Jati, Mahoni, rumput- rumputan (teki, 

benggala, alang-alang dll.); terdapat potensi fauna yang beragam antara 

lain landak, bajing, garangan, dll; sebagai jalur migrasi burung dengan 

beberapa spesies yang menarik seperti Merak Hijau, Elang Ular Bido, 

Kadalan Birah, Kadalan Kembang dan beberapa raptor migran.; dan 

digunakan sebagai arena wisata antara lain wisata alam, untuk jalur track 

mobil dan motor, arena bermain dan lain-lain. Karena menyadari potensi 

yang terdapat pada Wana Wisata Penggaron, Perum Perhutani sebagai 

pengelola  membuat sarana dan prasarana seperti:  

1. Pintu Gerbang masuk dan Gardu Informasi sebanyak satu buah; 

2.  Lapangan Parkir yang tersebar di tiga lokasi; 
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3. MCK dengan jumlah 6 unit (12 Kamar Mandi dan WC); 

4. Taman Bermain Anak yang terletak di 2 lokasi; 

5.  Buper sebanyak satu lokasi; 

6. Gardu Pandang sebanyak satu buah; 

7.  Hole 1 dan 9 sebanyak 2 buah; 

8. Jaringan Listrik 27000 Watt dan  Jalan sepanjang 4 Kilometer 

Pengelolaan Wana Wisata Penggaron merupakan bentuk pemanfaatan 

kawasan hutan berupa “pemanfaatan jasa lingkungan’ yang dapat 

dikerjasamakan oleh Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Menteri 

Kehutanan: P.50/Menhut-II/2006 tentang pendoman Kegiatan Kerjasama 

Usaha Perum Perhutani Dalam Kawasan Hutan. Sedangkan dalam 

pengelolaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor: 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di 

Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Taman 

Wisata Alam.  Saat ini hutan tersebut dimanfaatkan oleh Perum Perhutani 

Divisi Regional jateng sebagai pendapatan “sampingan” yaitu sebagai 

hutan wisata dan perkemahan. (Agus suharjo, Wawancara, 5 Desember 

2019) 

4.1.2 Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IPPKH dalam Prespektif 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 

Kabupaten Semarang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 

Ibukotanya adalah Kota Ungaran. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Semarang 

di utara; Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di timur; Kabupaten Boyolali 
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di timur dan selatan; serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan 

Kabupaten Kendal di barat. Kabupaten Semarang terdiri atas 19 Kecamatan, yang 

dibagi lagi atas 208 desa dan 27 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang 

pada Tahun 2009 sebanyak 978.253 Jiwa yang terdiri dari 497.227 jiwa (51%) 

penduduk laki-laki dan 493.431 jiwa (49%) penduduk perempuan. 

 Pengaturan Penggunaan Kawasan Hutan berawal dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa sebelum 

adanya Peraturan ini seluruh berizinan usaha dilakukan oleh daerah sehingga hal 

ini disikapi pemerintah bahwa seluruh kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk 

pembangunan di luar sektor kehutanan harus melalui perizinan pusat. 

 Peraturan Pemerintah ini menjelaskan pembangunan di luar sektor 

kehutanan yang bentuknya adalah Penggunaan Kawasan Hutan berbeda dengan 

Tukar Menukar Kawasan Hutan. Kawasan hutan yang bisa dipergunaan 

pembangunan diluar sektor kehutanan adalah Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini apa saja yang termasuk pembangunan di luar 

sektor atau kegiatan kehutanan, Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan bentuk 

legalitas dari Penggunaan Kawasan Hutan yaitu Persetujuan Prinsip Penggunaan 

Kawasan Hutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Peraturan Pemerintah ini 

menjelaskan sebelum Pemohon melakukan permohonan akan meminjam atau 

penggunaan kawasan hutan harus dikeluarkannya Persetujuan Prinsip sebelum Izin 

Pinjam Pakai Kawasan Hutan.       

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan 

Hutan ini hanya menjelaskan secara umumnya saja, untuk bagaimana pelaksanaan 

diatur dalam Peraturan Menteri Nomor: P.14/Menhut-II/2013, walaupun 
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sebenarnya Peraturan Menteri ini sudah terdapat yang baruyaitu 

P.27/Menhlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 namun dalam perkara Pembangunan jalan Tol 

di Kawasan Hutan Penggaron ini masih menggunakan Peraturan Menteri lama yaitu 

P.14/Menhut-II/2013. Dalam Peraturan Menteri P.14/Menhut-II/2013 kewajiban-

kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang atau pemohon Persetujuan Prinsip 

Penggunaan Kawasan Hutan, tepatnya pasal 16. Sebenarnya Peraturan ini ada 

Peraturan Menteri perubahan dari sebelumnya yaitu Nomor P. 18/Menhut-II/2011, 

namun karena dijelaskan dalam rangka meningkatkan tata kelola, pengendalian 

penggunaan kawasan hutan, serta investasi dan menciptakan lapangan maka 

peraturan menteri ini harus diubah.     

 Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan jalan 

tol di Kawasan Hutan penggaron dilaksanakan dan dikeluarkan oleh Menteri 

Kehutanan yaitu pada tahun 2008 tepatnya 9 Desember 2008 Nomor 

S.766/Menhut-VII/2008. Persetujuan Prinsip ini diperuntukan kepada Kementerin 

PUPR selaku Pemegang dan Pemohon pembangunan Jalan Tol di Kawasan Hutan 

Penggaron ini, sebagaimana diungkapkan oleh Dimas Adisyahputra, Staff 

Pelaksana Expert Pengembangan Bisnis dan Manajemen Risiko Perum Perhutani 

Departemen Perencenaan Salatiga: 

“Persetujuan Prinsip ini dikeluarkan tahun 2008 oleh menteri Kehutanan 

Kepada Pemohon sebagai dasar untuk pembangunan jalan tol Semarang-

Solo, namun Persetujuan Prinsip ini bukan Izin Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan. Dari sejak keluarnya Persetujuan Prinsip ini Menteri Pekerjaan 

Umum Republik Indonesia dibebani Kewajiban yang harus dipenuhinya” 

(Senin, 9 Desember 2019) 

Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan ini bukan merupakan Izin 

Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan Persetujuan Prinsip ini adalah Perjanjian 
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Antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Kehutanan dan pihak pengelola 

Hutan yaitu Perum Perhutani Jawa Tengah, dan dibebani kewajiban yang harus 

dipenuhi selambat-selambatnya dalam tempo 100 (seratus) hari setelah terbitkan 

persetujuan ini Kementerian PUPR wajib membuat rencana Pemenuhan 

Kewajiban selanjutnya rencana pemenuhan kewajiban tersebut diserahkan 

kepada Badan Planologi Kehutanan, Gubernur Jawa Tengah, Direktur Utama 

Perum Perhutani, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Kepala 

Perum Perhutani Divisi Regional I Jawa Tengah, Kepala Dinas Kehutanan 

Kabupaten Semarang, Departemen Perencanaan Perum Perhutani Salatiga. 

(wawancara dengan Dimas Adisyahputra Staff Pelaksana Expert Pengembangan 

Bisnis dan Manajemen Risiko Departemen Perencanaan Perum Perhutani 

Salatiga, Senin 9 Desember 2019)      

 Mengapa Pemegang Persetjuan Prinsip untuk pembangunan jalan tol di 

Kawasan Hutan Penggaron ini harus memenuhi kewajibannya (Dimas 

Adisyahputra, 9 Desember 2019), yaitu: 

“Karena pembangunan jalan tol ini memakan kawasan hutan sekitar 

20 Hektar di Kawasan Hutan Penggaron. Hal ini Penyebabkan 

Kerusakan dan Kewajiban-Kewajiban yang harus dipenuhi Pemegang 

Persetujuan Prinsip dalam hal ini Kementerian PUPR, dilaksanakan 

untuk tetap melestarikan kawasan hutan, dengan cara memberikan 

lahan kompensasi dan melakukan penghijauan pada lahan kompensasi 

dan lainnya yang tertera dalam Kewajiban-kewajiban dalam Surat 

Persetujuan Prinsip Pembangunan Jalan tol Ruas Semarang Solo”  

Mengapa Pemegang Persetjuan Prinsip untuk pembangunan jalan tol di 

Kawasan Hutan Penggaron ini harus memenuhi kewajibannya menurut 

Muhammad Fadlun selaku Expert Muda Hukum dan Kepatuhan Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, yaitu: 
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“jelas harus memenuhi kewajiban karena setiap perjanjian aka 

nada hak dan kewajiban yang mengikuti. Hak pihak pemohon adalah 

melakukan pembangunan jalan tol yang memakan kawasan hutan 

penggaron, kewajiban pemohon ada memenuhi seluruh kewajiban-

kewajiban yang tertera dalam Persetujuan Prinsip yang telah 

dikeluarkan, dan menjadi dasar mereka melakukan pembangunan” 

Kewajiban yang dibebani sesuai Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan 

Hutan untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo, yaitu :  

1. Melakukan tata batas kawasan hutan yang disetujui dengan supervisi dari 

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta. Dari data 

yang didapat di Departemen Perencanaan Perum Perhutani Salatiga, 

Kementerian PUPR belum melakukan tata batas kawasan hutan yang 

dipergunakan sebagai pembangunan jalan tol, dimana bentuk dari 

pelaksanaan tata batas kawasan hutan adalah Berita Acara Tata Batas 

dengan disertai lampiran. 

2. Melakukan Inventarisasi tegakan guna pemenuhan pembayaran PSDH, 

DR, dan Ganti Rugi Tegakan dengan supervise dari Pengawas Tenaga 

Teknis Perencanaan Hutan dengan pembinaan Balai Pemantauan Hutan 

Produksi. Pada Berita Acara Serah Terima Biaya Ganti Rugi Tegakan 

(grt), dan Ganti rugi Biaya (GRB) bernomor 02/BA/TPT/-

SMS/HUTAN/2008 pada hari rabu, tanggal 17 Desember 2008, pihak 

petama yaitu kepala Biro Hukamas Perum Perhutani Jateng, dengan 

Pihak Kedua Suyoto, selaku ketua tim pengadaan tanah ruas tol 

semarang-solo telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 314.222.825 

berupa Tanah Kawasan Hutan yang dipergunakan dan Rp. 385.127.096 

berupa Tanah Kompensasi, dengan total keseluruhan Rp. 699.350.000 
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dengan mentransfer uang tersebut menggunakan Bank Mandiri dari 

pihak kedua kepada Pihak Pertama. 

3. Menyediakan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (de 

facto) dan hukum (de jure) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan 

dengan ratio 1:2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 

Terhadap Calon Tanah Kompnesasi atas Penggunaan Kawasan Hutan 

untuk Pembangunan Jalan tol Semarang-Solo Nomor 75/BAPL-KOMP-

TOL/VII/2008, tim telah melaksanakan peninjauan pada calon tanah 

kompensasi yang disediakan pengadaan tanah/ Kementerian PUPR, yang 

salahsatunya yang direkomendasikan menurut data fisik lapangan adalah 

Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang seluas 17,046 

Ha±, namun terjadi revisi pencalonan lahan kompensasi penggunaan 

kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol tersebut, walaupun begitu 

calaon tanah kompensasi tersebut belum ditetapkan dan masih terdapat 

masalah secara De Jure dan De Facto, dan hingga saat ini Kementerian 

PUPR belum memberikan calon lahan kompensasi yang lain. 

4. Melaksanakan pengukuran lahan kompensasi dan dipetakan sesuai 

sesuaid dengan kaidah pemetaan. Dari data yang didapat, pemenuhan 

kewajiban ini belum terlaksana karena lahan kompensasi tersebut belum 

secara resmi di tetapkan dan diserahkan untuk menjadi lahan kompensasi 

untuk pembangunan jalan tol semarang-solo, karena masih terdapat 

permasalah yang ditimbul baik pada masyarakat desa terkait, dan luas 

wilayah calon lahan kompensasi yang belum sesuai dengan ratio 1:2 
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5. Membuat surat pernyataan dalam bentuk akta notarial yang memuat 

kesanggupan : 

a. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-

undangan 

b. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun 

daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi lapangan 

c. Menanggung seluruh iaya sebagai akibat adanya pinjam pakai 

kawasan hutan. 

Pemenuhan kewajiban ini menurut hasil penelitian, belum dilaksanakan 

karena data terkait tidak ada di departemen perencanaan perum perhutani 

salatiga, walaupun belum ada legalitas surat penyataan dalam bentuk 

notarial ini belum ada, namun pada kenyataannya dari hasil pengamatan 

bahwa pihak pemegang IPPKH tidak mempersulit pada saat ingin 

melakukan monitoring dan evaluasi, dan dari Berita Acara Ganti Rugi 

pemohon menanggung seluruh biaya yang timbul akibat pinjam pakai 

kawasan hutan. 

6. Melasanakan kegiatan penanaman dalam rangka menghutankan lahan 

kompensasi. Pemenuhan kewajiban ini belum terlaksana, karena lahan 

kompensasi untuk pembangunan jalan tol semarang-solo ini belum 

ditetapkan, sesuai dengan data surat menteri kehutanan Nomor 

S.693/Menhut-VII/2013, padatanggal 6 Desember 2013. 

7. Menyerahkan lahan kompensasi dan menandatangani Berita Acara Serah 

Terima Lahan Kompensasi kepada Kementerian Kehutanan. Menurut 

data surat menteri kehutanan Nomor S.693/Menhut-VII/2013, 
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padatanggal 6 Desember 2013, perihal persetujuan calon lahan 

kompensasi penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol 

ruas semarang-solo, dan keluarkan surat dari kementerian PUPR kepada 

Menteri Kehutanan RI, bahwa pemegang IPPKH melakukan permohnan 

dispensasi calon lahan kompensasi tersebut, dan akan mencarikan lahan 

kompensasi yang lainnya, oleh karena itu menyerahakn lahan 

kompensasi ini juga belum terlaksanakan. 

  

NO. 

KEWAJIBAN- KEWAJIBAN YANG 

DIBEBANKAN KEPADA 

KEMENTERIAN PUPR SELAKU 

PEMEGANG PERSETUJUAN PRINSIP 

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 

RUAS TOL SEMARANG-SOLO 

KETERANGAN ALASAN 

1. 

Melaksanakan tata batas kawasan 

hutan yang disetujui dengan supervisi 

dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan 

Wilayah XI Yogyakarta 

belum 

dilaksanakan 

Dari hasil wawancara dengan 

Dimas Adisyahputra, pemegang 

Persetujuan Prinsip belum 

melaksanakan tata batas 

kawasan hutan, karena terjadi 

sengketa antara batas kawasan 

hutan Perhutani, dengan bpn 

Kabupaten Semarang 

2. 

Melakukan Inventarisasi tegakan guna 

pemenuhan pembayaran PSDH, DR, 

dan Ganti Rugi Tegakan dengan 

supervisi dari Pengawas Tenaga Teknis 

Perencanaan Hutan dengan pembinaan 

Balai Pemantauan Hutan Produksi 

(BP2HP) 

Sudah 

dilaksanakan 

Dari hasil wawancara dengan 

Dimas Adisyahputra, kewajiban 

ini telah dilaksanakan, 

dibuktikan dengan data Berita 

Acara pembayaran Ganti rugi 

Tegakan , data terlampir 

3. 

Menyediakan lahan kompensasi yang 

tidak bermasalah di lapangan (de facto) 

dan hukum (de jure) untuk ditunjuk 

menjadi kawasan hutan dengan ratio 

1:2 

Belum 

dilaksanakan 

Dari hasil wawancara, 

pelaksanaan kewajiban ini 

terhambat karena lahan 

kompensasi yang diberikan 

belum sesuai dari ratio 1:2 dan 

kementerian PUPR belum 

memberikan data calon lahan 

kompensasi lainnya 

4. 

Melaksanakan pengukuran lahan 

kompensasi dan dipetakan sesuai 

dengan kaidah pemetaan 

Belum 

dilaksanakan 

Kewajiban ini sangat berkaitan 

dengan kewajiban di atas, 

karena kementerian PUPR 

belum menyediakan Lahan 

Kompensasi, sehingga 

pengukuran lahan kompensasi 

belum terlaksana 

5. 

Membuat surat pernyataan dalam 

bentuk akta notarial yang memuat 

kesanggupan: 

a. Melaksanakan perlindungan 

hutan sesuai peraturan 

perundang-undangan 

Belum 

dilaksanakan 

Dari hasil wawancara, 

kementerian PUPR belum 

melaksanakan kewajiban ini, 

karena sampai saat ini surat 

penyataan yang memuat 

kesanggupan tersebut belum 

Tabel 4.1 Tabel Kewajiban yang dibebankan kepada Kementerian PUPR 
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b. Memberikan kemudahan bagi 

aparat kehutanan baik pusat 

maupun daerah pada saat 

melakukan monitoring dan 

evaluasi lapangan 

c. Menanggung seluruh biaya 

sebagai akibat adanya pinjam 

pakai kawasan hutan 

diserahkan kepada Perum 

Perhutani dan Dinas 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

6. 

Melaksanakan kegiatan penanaman 

dalam rangka menghutankan lahan 

kompensasi 

Belum 

dilaksanakan 

Kewajiban ini belum terlaksana, 

karena penyerahan lahan 

kompensasi dari kementerian 

PUPR kepada Perum Perhutani 

belum dilaksanakan 

7. 

Menyerahkan lahan kompensasi dan 

menandatangani Berita Acara Serah 

Terima lahan kompensasi kepada 

Kementerian Kehutanan 

Belum 

dilaksanakan 

Sesuai dengan alasan 

sebelumnya, setiap kewajiban 

saling berkaitan satu sama lain, 

menyerahan lahan kompensasi 

belum terlaksana, sehingga 

penandatanganan Berita Acara 

Serah Terima belum tercapai. 

Dari hasil wawancara, selain 

lahan kompensasi yang 

diberikan belum sesuai dengan 

ratio 1:2, alasan lain karena 

lahan yang di rekomendasikan 

belum bebas dari masalah 

lapangan (de facto) dan Hukum 

( de jure) 

 

alur atau tata cara pemenuhan kewajiban Pemegang Persetujuan Prinsip 

untuk pembangunan jalan tol , Dimas Adisyahputra (Senin, 9 Desember 2019), 

mengatakan bahwa : 

“Pemenuhan kewajiban ini dilakukan pemegang izin prinsip 

dengan cara dengan cara melaporkan pemenuhan kewajiban 

tersebut, dan Departemen Perencanaan Perum Perhutani Salatiga 

bertindak sebagai tembusan, namun pemenuhan kewajiban 

kewenangan instansi-instansi terkait. Sebagai contoh, mencarikan 

lahan kompensasi bukan kewenangan Perum Perhutani, itu 

merupakan kewenangan BPN/ATR setempat dan Dinas Lingkungan 

Hidup. Namun apabila tanah tersebut yang akan diajukan pihak 

Kementerian PUPR, maka yang berhak melakukan pertimbangan 

teknis adalah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah” 

(Senin, 9 Desember 2019) 

Berdasarkan penelitian, menurut Dimas Adisyahputra selaku Staff 

Pelaksana Expert Pengembangan Bisnis dan Manajemen Risiko Departemen 

Perencanaan Perum Perhutani Salatiga pihak Pemohon seperti tidak beritikad 

Sumber: hasil wawancara di Perum Perhutani Departemen Perencanaan salatiga 
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baik dalam memenuhi kewajibannya, karena dari tahun 2008 sampai dengan 

sekarang proses pemenuhan kewajiban masih stuck di Calon Lahan Kompensasi 

yang selalu direvisi da tidak ada titik jelas. Hal ini juag berdampak Izin Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan belum diterbitkan oleh kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, walaupun Persetujuan Prinsip masih berlaku, namun seharusnya 

sesuai dengan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru, 

Persetujuan Prinsip harus segera diganti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 

 Hal ini juga dibuktikan karena peneliti sebenarnya ingin melakukan 

penelitian di Kementerian PUPR dan ingin mendengar dari sisi pemohon 

bagaimana pemenuhan kewajibannya, peneliti telah masukan surat ke biro 

hukum Kementerian PUPR dan telah diterima pada tanggal 12 Desember 2019, 

namun setelah penulis menanyakan beberapa pernyataan terkait pemenuhan 

kewajiban mereka tidak tahu, karena biro hukum hanya menangani apabila 

terdapat kasus lalu karena penulis berada disemarang diarahkan ke Balai Besar 

Pelaksana Pembangunan Jalan Nasional VII yang merupakan kantor perwakilan 

Kementerian PUPR yang berada di Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota 

Semarang, Jawa Tengah. Kamis, 12 Desember 2019 Penulis langsung menuju 

Balai Besar Pelaksana Pembangunan Jalan Nasional VII sesuai arahan Biro 

Hukum Kementerian PUPR Jakarta, namun setelah berdiskusi mereka pun 

mengatakan bahwa data terkait tidak ada, bahkan ada yang tidak mengetahui 

Pemenuhan Kewajiban Jalan Tol ruas Semarang-Solo, disana penulis bertemu 

pak Vici selaku Kepala Balai Besar Pelaksana Pembangunan Jalan Nasional VII 

mengatakan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo terdapat kasus namun 

beliau kurang mengetahuinya dan beliau mengarahkan bahwa data terdapat di 
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direktorat jenderal Bina Marga namun bisa juga di kantor perwakilannya yaitu 

Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang 

berada di Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Kec. Semarang Bar., Kota 

Semarang, Jawa Tengah.       

 Peneliti menghubungi Kantor Dinas dan menanyakan terlebih dahulu data 

terkait pemenuhan Kewajiban Jalan Tol Semarang-Solo, respon mereka awalnya 

baik dan menjawab akan menghubungi balik, tak lama Dinas PU Bina Marga 

menghubungi penulis dan menyuruh penulis untuk mengganti objek an menjadi 

Pembangunan Jalan Tol Semarang- Batang, atau Semarang Grobogan, karena 

data terkait Semarang-Solo sudah lama dan menurut Pihak Dinas PU Bina Marga 

data seharusnya di Balai Besar Pelaksana Pembangunan Jalan tol VII. Oleh 

karena itu peneliti menarik kesimpulan bahwa memang benar Pihak Pemegang 

Persetujuan Prinsip Tidak memiliki Itikad Baik yang terbilang menghambat 

penulis dalam pengambilan data.      

 Meski begitu kewajiban tetap harus dipenuhi Pemegang Persetujuan Prinsip 

walaupun Kementerian PUPR tergolong tidak perduli dan tidak beritikad baik 

dalam melaksanakan kewajibannya, dan terdapat surat Teguran yang diberikan 

kepada Pihak Pemegang Persetujuan dari Perum Perhutani, hal ini disampaikan 

oleh Dimas Adisyahputra pada wawancara Hari Senin, 9 Desember 2019, yaitu 

: 

“Ya benar, karena apabila pemegang Persetujuan Prinsip Kementerian 

PUPR belum memperpanjangnya kewajiban tetap berjalan, yang 

berhak memberikan surat peringatan apabila persetujuan prinsip belum 

diperpanjang adalah Perum Perhutani dengan meminta izin kepada 

DLHK” 



80 
 

 
 

Dari Hasil penelitian dari Tahun 2008 sampai 2019 dan data yang telah 

dierima peneliti oleh Departemen Perencanaan Perum Perhutani Salatiga, pihak 

pemohon telah melaksanakan kewajiban inventarisasi tegakan guna pemenuhan 

PSDH, DR, dan Ganti Rugi Nilai Tegakan dengan Supervisi dari Pengawas 

Tenaga Teknis Perencanaan Hutan dengan Pembinaan Balai Pemantauan Hutan 

Produksi (BP2HP) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Biaya 

Ganti Rugi Tegakan GRT dan Ganti Rugi Biaya (GRB) Nomor 02/BA/Tpt-Sms-

Hutan/2008 (lampiran 1), namun tetap saja pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban 

Pembangunan Jalan Tol ini tidak berjalan dengan Lancar. 

4.1.3 Peran Perum Perhutani Jawa Tengah dalam Mengawasi Kewajiban 

yang harus dipenuhi Pemegang IPPKH di Kawasan Hutan 

Penggaron 

Secara khusus kewenangan pada tingkat pelaksanaan di sektor kehutanan 

berkaitan erat dengan kewenangan terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH). Kewenangan yang sebelumnya berada di bawah Kabupaten/Kota maupun 

Provinsi saat ini semuanya ditarik ke Provinsi. Hal ini mempunyai implikasi bahwa 

Provinsi yang akan menjalankan fungsi-fungsi KPH yakni merancang tata hutan 

dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan 

kawasan hutan, rehablilitasi, dan reklamasi. Peran pemerintah pusat adalah 

mengontrol perencanaan yang diusulkan provinsi dan mengawasi pelaksanaannya. 

Karena itu, sistem perencanaan dan pemantauan pemaanfaatan hutan pada skala 

besar tetap berapa pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Jalan Tol Semarang- Solo 
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diperlukan pengawas untuk mendukung, monitoring dan evaluasi kelancaran proses 

pemenuhan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Pemegang Persetujuan 

Prinsip Pembangunan Jalan Tol Semarang- Solo, pihak- pihak yang terlibat 

langsung dalam Persetujuan Prinsip ini, yaitu: 

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah atas nama 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

2. Perum Perhutani;Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah selaku 

perwakilian Perum Perhutani Pusat; 

3. Departemen Perencanaan Perum Perhutani Salatiga selaku sub unit Perum 

Perhutani Divisi Regional I Jawa Tengah 

Dari sisi Perum Perhutani jelas akan memiliki peran dalam mengawasi 

pemenuhan kewajiban Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk 

Pembangunan Jalan Tol ruas Semarang-Solo, karena Kawasan Hutan yang terkena 

pembangunan Jalan tol adalah salahsatunya Kawasan Hutan Penggaron yang hak 

pengelolaan hutannya di pegang Perum Perhutani.    

 Dasar hukum pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani tertera dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum 

Kehutanan Negara. Landasan Hukum pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan 

ini dapat dilihat pada pasal 3 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yang dinyatakan 

sebagai berikut: 

“dengan Peraturan Pemerintah ini, pemerintah melanjutkan 

penugasan kepada perusahaan untuk melakukan pengelolaan hutan di 

Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa 

Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan 
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Konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik” (Supriyadi,2014:103)  

Dapat disimpulkan, Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, 

Kecuali Hutan Konservasi dikelola oleh Perum Perhutani, Peraturan Menteri ini lah 

yang menjadi dasar hak Pengelolan Hutan oleh Perum Perhutani, yang menjadi 

dasar pula mereka memilki Peran Pengawasan dalam Pemenuhan Kewajiban 

Pemegang Persetujun Prinsip Penggunaan Kawasan hutan.   

 Dari hasil wawancara oleh Dimas Adisyahputra selaku Staff Pelaksana 

Pengembangan Bisnis dan Manajemen Risiko Departemen Perencanaan Perum 

Perhutani Salatiga, Peran Perum Perhutani, yaitu : 

“Peran Perum Perhutani adalah memberikan Pertimbangan Teknis 

terhadap segala permohonan pemohon dalam hal ini Kementerian 

PUPR, dan melaporkan kepada DLHK dan Kementerian LHK” 

(Senin, 9 Desember 2019) 

Menurut Muhammad Fadlun,S.H selaku expert Muda Hukum dan Kepatuhan 

Perum Perhutani Divisi regional I Jawa Tengah, Peran Perhutani yaitu: 

“Memberikan Pertimbangan Teknis terkait Pencalonan Lahan 

Kompensasi, dan melaporkan apabila dalam pelaksanaannya terdapat 

hambatan” 

Selain itu hal ini dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) Huruf b Peraturan Menteri 

Nomor P.18/Menhut-II/2011 yaitu mengkoordinasikan pertimbangan teknis dari 

Eselon I terkait Lingkup Kementerian Kehutanan dan Direktur Perum Perhutani 

dalam hal Kawasan Hutan berada di areal Kerja Perum Perhutani. Perum Perhutani 

Divisi Regional Jawa Tengah memberikan rekomendasi teknis atau pertimbangan 

teknis terkait pembangunan Jalan Tol dan Pemenuhan Kewajibannya namun balik 

lagi semua kembali ke tangan Direktur Perum Perhutani.    
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 Dimas Adisyaputra (Senin, 9 Desember 2019) mengatakan bentuk 

pengawasan Perum Perhutani selain pertimbangan teknis dan evaluasi apabila 

terdapat penyimpangan dan berperan sebagai pelapor. Bentuk pemberian sanksi ini 

berupa surat dimana tertulis bahwa kewajiban Kementerian PUPR belum dipenuhi, 

jadi prosesnya pihak Perum Perhutani Divre Jawa Tengah melaporkan kepada 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani 

terjadi penyimpangan, apabila mereka menyetujuan maka surat teguran dibuat 

dengan tembusan Direktur Utama Perum Perhutani, Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, data surat teguran diterima pada tanggal 16 

Desember 2019 oleh Herry Merrkusiyanto Putro selaku Expert Pengembangan 

Bisnis dan Manajemen Risiko, dengan nomor surat 1657/044.3/Ren-

5/RenSDH&P/Divre-Jateng dan 311/044.3/Ren5/RenSDH&P/I Perihal 

Pemenuhan Kewajiban Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan 

Tol Semarang-Solo (Lampiran 2 dan 3)      

 Dalam hal pemenuhan kewajiban Kementerian PUPR selaku Pemegang 

Persetujuan Prinsip IPPKH terdapat tim khusus, hal ini disampaikan oleh Dimas 

Adisyahputra dalam wawancara: 

“Tiap satuan unit memiliki tim khusus. Apabila kita berbicara tentang 

unit Expert Hukum dan Kepatuhan, tim Khusus akan berbeda dengan 

tim Expert Pengembangan Bisnis dan Manajemen Risiko, namun 

semua saling berkesinambungkan untuk mengeluarkan Pertimbangan 

Teknis mengenai Pembangunan Jalan tol Di Kawasan Hutan 

Penggaron Semarang” (Senin, 9 Desember 2019) 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Fadlun S.H selaku Expert 

Muda Hukum dan Kepatuhan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 

bahwa tiap sub unit memiliki timnya masing masing, tim Expert Hukum dan 
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Kepatuhan, tim Expert Pengembangan Bisnis dan Perencanaan.  

 Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Tengah ini dilakukan selama 2 tahun sekali sesuai dengan yang 

tertera dalam Persetujuan Prinsip Nomor: S.1007/Menhut-VII/PKH/2013, yang 

berlaku selama 2 Tahun dan ketika proses perpanjangan tersebut Peran Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah adalah memberikan Pertimbangan teknis 

yang akan diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah. 

(Wawancara Dimas Adisyahputra, Senin 9 Desember 2019)   

 Peran Perum Perhutani memang tidak sekuat Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, karena memang hanya itu batasannya, sebenarnya menurut 

Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan pada Tahun 

2013 apabila Menteri Pekerjaan Umum tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan 

tersebut diatas atau terjadi penyimpangan maka persetujuan prinsip ini menjadi 

batal dan Kementerian Pekerjaan Umum dikenakan Sanksi sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah 

menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2004, namun terdapat faktor intervensi politik 

dalam bekerjanya Hukum.       

 Hal ini disampaikan oleh Dimas Adisyahputra Staff Pelaksana 

Pengembangan Bisnis dan Manajemen Risiko Departemen Perencanaan Perum 

Perhutani Salatiga dalam wawancara (Senin 9 Desember 2019), yaitu: 

“Kementerian LHK terkesan tebang pilih dalam menindak tegas para 

pemohon terutama Kementerian PUPR yang seperti di anak emas kan, 

perum Perhutani tidak memiliki wewenang lebih dari melaporkan 

penyimpangan, dan memberikan pertimbangan teknis, yang lebih 

berhak adalah DLHK dan Kementerian LHK. Oleh karena itu proses 

perizinan pembangunan jalan tol di Kawasan Hutan Penggaron ini 

sangat alot dan berhenti ditempat” 
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Dengan pernyataan diatas sebenarnya dengan lambatnya pemenuhan kewajiban 

yang belum dipenuhi dari 2008 sampai 2019 memang sudah melanggar perjanjian 

yang ada namun perum perhutani tidak memiliki kewenangan lebih, dan penulis 

penyimpulkan dengan ini dan kesulitan pengambil data dari Pihak Kementerian 

PUPR terdapat Intervensi Politik terhadap Bekerjanya Hukum. 

4.1.4 Penyebab Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IPKH Pembangunan 

Jalan Tol di Kawasan Hutan Penggaron masih mengacu kepada 

Peraturan Menteri Nomor P. 14/Menhut-II/2013  

Kewenangan Perizinan yang stategis di bidang kehutanan masih berada di 

tangan Pemerintah Pusat, Pembangunan Jalan tol termasuk didalamnya karena 

termasuk Rencana Strategis Nasional, dalam hal ini Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perizinan stategis adalah perizinan yang berkenaan 

dengan perubahan bentangan alam kawasan hutan, salahsatunya adalah 

Memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kepentingan Non-

Kehutanan. Bisa dikatakan, perizinan yang masih dipegang kewenangannya oleh 

Pemerintah Pusat memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan perizinan yang didelegasikan ke Pemerintah Daerah. (Steni, 2014:04) 

Tabel 4.2 Pembagian Kewenangan Pemberian Izin 

Kewenangan LHK 

Menteri 

LHK 

Provinsi Kab/Kota 

IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu) 

 X X 
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IUPHHBK (Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Bukan Kayu) 

   

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan    

Persetujuan Prinsip Pelepasan 

Kawasan Hutan 

 X X 

Persetujuan Prinsip Tukar Menukar 

Kawasan Hutan 

 X X 

Persetujuan Prinsip Penggunaan 

Kawasan Hutan 

 X X 

Sumber: Hasil diolah dari Jurnal Institut Peneliti Inovasi Bumi 

Lantas Muncul pertanyaan mengapa Persetujuan Prinsip Pembangunan Jalan 

Tol Semarang- Solo ini masih menggunakan Peraturan Menteri Lama yaitu Nomor 

P.14/Menhut-II/2013, Sudah 10 Tahun sejak Persetujuan Prinsip keluar dan 

kewajiban belum seluruhnya dipenuhi mengapa tidak memakai yang baru yaitu 

Peraturan Menteri Nomor P.27/Menhlhk/Setjen/Kum.1/7/2018.  

 Pada wawancara Dimas Adisyahputra, 9 September 2019 membenarkan 

bahwa Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan 

Semarang-Solo masih menggunakan Peraturan lama, yaitu P.14/Menhut-II/2013. 

Hal ini juga dibuktikan dalam Surat Nomor S.1007/Menhut-VII/PKH/2013, 

Perpanjangan Persetujuan Prinsip Kedua Penggunaan Kawasan Hutan untuk 

Pembangunan Jalan tol Ruas Semarang-Solo.    

 Untuk memastikan pernyataan ini peneliti menghubungi Korespondensi 

dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 

memalui via Telefon, Ibu Susi pada tanggal 13 Desember 2019, menjawab: 
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“iya mba betul, masih pakai peraturan P. 14, Karena pemohonnya 

tidak beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya, sudah 10 tahun 

belum ada setengahnya kewajibannya belum dipenuhi. Memang 

seharusnya sudah diganti yang baru, tapi karena pemohon beritikad 

tidak baik jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak 

memproses Izin Pinjam Pakainya” 

Membenarkan pernyataan ibu Susi, Staff Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dimas Adisyahputra, Staff Pelaksana 

Pengembanga Bisnis dan Manajemen Risiko memberikan tanggapan dalam 

wawancaranya Senin, 9 Desember 2019: 

“Seharusnya memang Peraturan Menteri sudah di alihkan ke yang 

baru, namun Pemohon dalam hal ini Kementerian PUPR tidak 

memiliki itikad baik untuk memenuhi seluruh Kewajibannya terlebih 

dahulu sebelum Izin Penggunaan Kawasan Hutan Keluar” 

Dalam wawancara dimas Adisyahputra berpendapat mengapa Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mengeluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan 

Hutannya terlebih dahulu, namun kewajiban tetap harus dilaksana, namun 

menggunakan Peraturan Menteri yang baru. Namun dari hasil penelitian Informan 

mengatakan alasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak terbit karena kewajiban 

belum dipenuhi.        

 Mengapa perum perhutani tidak memiliki kewenangan mana Peraturan 

Menteri yang seharusnya dipakai, sesuai dengan table diatas Hubungan Antara 

kewenangan pusat dengan daerah menentukan mana Peraturan Menteri yang 

dipakai selanjutnya bukan Perum Perhutani namun  Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Kembali kepada pertanyaan Bagaimana jika kewajiban telah 

dipenuhi semua, apakah akan mengacu pada Peraturan Menteri yang baru, Hal ini 

dijawab pada wawancara: 
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“kita tidak berhak menentukan apakah setelah seluruh kewajiban 

dipenuhi akan menggunakan Peraturan Menteri yang baru atau tidak, 

karena ini pun kami mengikuti arahan Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan 

saudara” (Dimas Adisyahputra, 9 Desember 2019) 

Dimas Adisyahputra dalam wawancara Senin, 9 Desember 2019 hal ini 

sebenarnya tidak betentangan dengan peraturan baru karena Peraturan Menteri 

tersebut memiliki berbedaan yang Signifikan, hanya salah dalam kontek 

pemenuhan Kewajiban ini yang bertentangan adalah Lambatnya Pemenuhan 

Kewajiban dan Itikad tidak baik dari Pemegang Persetujuan Prinsip Kementerian 

PUPR. Dalam Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan Tahun 2013 oleh Kementerian 

Kehutanan menjelaskan Persetujuan Prinsip akan batal apabila terjadi 

penyimpangan-penyimpangan oleh pemohon, pemyimpangan tersebut Antara lain 

tidak memeunhi kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada pemohon 

dalam Hal ini Kementerian PUPR, namun pada kenyataannya Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lebih memiliki hak memberikan sanksi 

tegas dan merubah Peraturan Menteri dinilai tidak memperduli permasalahan ini 

dimana merugikan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memiliki 

hak Mengelolaan Kawasan Hutan yang dipakai Pembangunan jalan tol termasuk 

Hutan Penggaron.         

 Dalam Ketentuan Peralihan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.14/Menhut-II/2013 perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

18/Menhut-II/2011,  bahwa perjanjian Pinjam Pakai Kawasan hutan yang masih 

berlaku dan kewajibannya belum dipenuhi disesuaikan dengan ketentuan dalam 

Peraturan ini, namun apabila sudah menjadi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan akan 

mengikuti Peraturan yang baru.       
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 Seperti yang sudah dikatakan Dimas Adisyahputra mengapa kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mengeluarkan Izin Pinjam Pakainya 

Terlebih dahulu. 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IPPKH dalam Prespektif 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 

Kawasan Hutan sebagai obyek pengelolaan merupakan asset penting 

pembangunan nasional, dimana dalam pengelolaannya memiliki dua peran 

strategis, yaitu: pertama, peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam 

menyediakan barang atau jasa secara langsung maupun tidak langsung yang 

memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. Kedua, 

peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan 

sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam 

sistem penyangga kehidupan. (Kumalasari, 2016)   

 Dinamika pembangunan nasional berkolerasi terhadap perubahan kawasan 

hutan, Antara lain: a) kebutuhan akan lahan kawasan hutan untuk pembangunan 

non kehutanan yang semakin luas; b) kebutuhan untuk mengubah fungsi kawasan 

hutan sesuai dengan kondisi terkini fungsi kawasan hutan; c) bertambahnya 

kawasan hutan sebagai akibat sikap konservasionis dan keinginan beberapa pihak 

terkait untuk menambah luasan kawasan hutan; d) bertambahnya kawasan hutan 

sebagai konsekuensi kompensasi dari kegiatan sektor non kehutanan dalam 

kawasan hutan; e) perubahan kawasan hutan sebagai akibat dari review tata ruang 

suatu daerah (Iskandar,2015:155).     
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 Bentuk-bentuk kebijakan perubahan kawasan hutan ada beberapa bentuk 

yaitu Tukar Menukar Kawasan Hutan, Alih Fungsi Kawasan Hutan, dan 

Penggunaan Kawasan Hutan.       

 Dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2010 tentang Penggunaan 

Kawasan Hutan, Pembangunan Jalan Tol masuk kedalam jenis Penggunaan 

Kawasan Hutan, hal ini dijelaskan karena status dan fungsi Hutan Untuk 

Pembangunan Jalan Tol tetap sama dan Kawasan Hutan tersebut bersifat 

dipinjamkan saja. Fungsi Hutan yang bisa dijadikan Penggunaan Kawasan Hutan 

adalah Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Pada an ini, status Hutan Penggaron 

adalah Hutan Produksi Tetap.       

 Pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 dijelaskan 

Sebelum pemohon melaksanakan kewajiban yang telah dibebaninya sebelumnya 

harus melakukan permohonan pembangunan jalan tol kepada Kementerian 

Kehutanan pada tahun 2008. Namun permohonan tersebut bukan untuk Izin Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan namun hanya untuk Persetujuan Prinsip Penggunaan 

Kawasan Hutan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

mengajukan permohnan penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan, 

lokasi yang dimohonkan salahsatunya adalah Hutan Penggaron Kawasan Hutan 

Produksi Tetap seluas ±20 Ha yang berada di Wilayah Kesatuan Pemangku Hutan 

Kabupaten Semarang, dan hutan di dikelola oleh Perum Perhutani Divisi Regional 

I Jawa Tengah.       

 Prosedur Pesetujuan Prinsip atas nama Kementerian PUPR telah dilakukan 

dan keluar Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunn 

Jalan Tol Ruas Semarang-Solo dan Sarana Penunjangnya a.n. Menteri Pekerjaan 
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Umum Nomor: S 766/Menhut-VII/2008 pada Tanggal 9 Desember 2008 yang telah 

dilakukan perpanjang sebanyak 2 kali, terakhir Nomor S.1007/Menhut-

VII/PKH/2013, dan didalamnya tertera Kewajiban-Kewajiban yang dibebankan 

kepada Kementerian PUPR, yaitu: 

 

NO. 

KEWAJIBAN- KEWAJIBAN YANG 

DIBEBANKAN KEPADA 

KEMENTERIAN PUPR SELAKU 

PEMEGANG PERSETUJUAN PRINSIP 

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 

RUAS TOL SEMARANG-SOLO 

KETERANGAN ALASAN 

1. 

Melaksanakan tata batas kawasan 

hutan yang disetujui dengan supervisi 

dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan 

Wilayah XI Yogyakarta 

belum 

dilaksanakan 

Dari hasil wawancara dengan 

Dimas Adisyahputra, pemegang 

Persetujuan Prinsip belum 

melaksanakan tata batas 

kawasan hutan, karena terjadi 

sengketa antara batas kawasan 

hutan Perhutani, dengan bpn 

Kabupaten Semarang 

2. 

Melakukan Inventarisasi tegakan guna 

pemenuhan pembayaran PSDH, DR, 

dan Ganti Rugi Tegakan dengan 

supervisi dari Pengawas Tenaga Teknis 

Perencanaan Hutan dengan pembinaan 

Balai Pemantauan Hutan Produksi 

(BP2HP) 

Sudah 

dilaksanakan 

Dari hasil wawancara dengan 

Dimas Adisyahputra, kewajiban 

ini telah dilaksanakan, 

dibuktikan dengan data Berita 

Acara pembayaran Ganti rugi 

Tegakan , data terlampir 

3. 

Menyediakan lahan kompensasi yang 

tidak bermasalah di lapangan (de facto) 

dan hukum (de jure) untuk ditunjuk 

menjadi kawasan hutan dengan ratio 

1:2 

Belum 

dilaksanakan 

Dari hasil wawancara, 

pelaksanaan kewajiban ini 

terhambat karena lahan 

kompensasi yang diberikan 

belum sesuai dari ratio 1:2 dan 

kementerian PUPR belum 

memberikan data calon lahan 

kompensasi lainnya 

4. 

Melaksanakan pengukuran lahan 

kompensasi dan dipetakan sesuai 

dengan kaidah pemetaan 

Belum 

dilaksanakan 

Kewajiban ini sangat berkaitan 

dengan kewajiban di atas, 

karena kementerian PUPR 

belum menyediakan Lahan 

Kompensasi, sehingga 

pengukuran lahan kompensasi 

belum terlaksana 

5. 

Membuat surat pernyataan dalam 

bentuk akta notarial yang memuat 

kesanggupan: 

a. Melaksanakan perlindungan 

hutan sesuai peraturan 

perundang-undangan 

b. Memberikan kemudahan bagi 

aparat kehutanan baik pusat 

maupun daerah pada saat 

melakukan monitoring dan 

evaluasi lapangan 

Belum 

dilaksanakan 

Dari hasil wawancara, 

kementerian PUPR belum 

melaksanakan kewajiban ini, 

karena sampai saat ini surat 

penyataan yang memuat 

kesanggupan tersebut belum 

diserahkan kepada Perum 

Perhutani dan Dinas 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

Tabel 4.3 Tabel Kewajiban yang dibebankan kepada Kementerian PUPR 
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c. Menanggung seluruh biaya 

sebagai akibat adanya pinjam 

pakai kawasan hutan 

6. 

Melaksanakan kegiatan penanaman 

dalam rangka menghutankan lahan 

kompensasi 

Belum 

dilaksanakan 

Kewajiban ini belum terlaksana, 

karena penyerahan lahan 

kompensasi dari kementerian 

PUPR kepada Perum Perhutani 

belum dilaksanakan 

7. 

Menyerahkan lahan kompensasi dan 

menandatangani Berita Acara Serah 

Terima lahan kompensasi kepada 

Kementerian Kehutanan 

Belum 

dilaksanakan 

Sesuai dengan alasan 

sebelumnya, setiap kewajiban 

saling berkaitan satu sama lain, 

menyerahan lahan kompensasi 

belum terlaksana, sehingga 

penandatanganan Berita Acara 

Serah Terima belum tercapai. 

Dari hasil wawancara, selain 

lahan kompensasi yang 

diberikan belum sesuai dengan 

ratio 1:2, alasan lain karena 

lahan yang di rekomendasikan 

belum bebas dari masalah 

lapangan (de facto) dan Hukum 

( de jure) 

 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa 

diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky dalam Usman mengemukakan 

pelaksanaan sebagai evaluasi. Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan. (Usman, 2002: 70) 

melihat teori Implementasi milik Gorge C. Edward III, menanamkan model 

Implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on 

Implementation. Dalam pendekatan Teori ini terdapat empat Variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi, 

2. Sumber Daya, 3. Disposisi, dan 4. Struktur Birokrasi. 

Pertama, komunikasi menurut teori ini sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari Implementasi Kebijakan Publik, implementasi yang efektif 

terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka 

Sumber : Hasil wawancara di Perum Perhutani Departemen Perencanaan Salatiga 
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kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila 

komunikasi berjalan dengan baik.       

 Dapat dipahami bahwa keberhasilan Pemenuhan Kewajiban Pemegang 

Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan tol 

Semarang- Solo ditentukan oleh bagaimana pihak Kementerian PUPR sebagai 

implementator dalam memahami kejelasan Beban Pemenuhan Kewajiban yang 

sudah tertera dalam Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Jalan tol Ruas 

Semarang- Solo. Namun dalam kenyataan implementator yaitu Kementerian PUPR 

belum banyak pihak yang belum mengetahui tentang Kewajiban yang harus 

dipenuhi mereka, contoh saja Balai Besar Pelaksana Pembangunan Jalan Tol VII 

Semarang sebagai Wakil Kementerian PUPR Jakarta salahsatu sumber ketika 

ditanya tidak mengetahui terkait pemenuhan Kewajiban yang merupakan beban 

Kementerian PUPR, dan Dinas Pekerja Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jawa 

Tengah belum mampu menjelaskan atau memberikan informasi terkait Pemenuhan 

Kewajiban Persetujuan Prinsip Pembangunan Jalan Tol Semarang- Solo.  

 Kedua, Sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staff dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna 

pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas 

sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Dalam 

pelaksanaan Sumber daya Manusia dari Implementator Kementerian PUPR dan 

Perum Perhutani selaku pengelola Kawasan Hutan Penggaron jumlahnya tidaklah 

kurang, namun kurangnya peran serta kesadaran Hukum akan kewajibannya 

kurang, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang 

telah dibebankan kepada Kementerian PUPR.    
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 Ketiga, Disposisi sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap 

program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi Pemenuhan 

Kewajiban Khususnya dari mereka yang melaksanakan Pemenuhan Kewajiban 

Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo.

 Kurangnya Komitmen Pemegang Persetujuan Prinsip dalam hal ini 

Kementerian PUPR dan Pihak Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum Bina Marga 

dalam melaksanakan kewajibanan, mereka cenderung tidak perduli dan beritikad 

baik untuk memenuhi segala peraturan yang telah di berikan Kementerian 

Kehutanan yang telah tertera dalam Persetujuan Prinsip Nomor: S.1007/Menhut-

VII/PKH/2013.        

Keempat, Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), 

yang mengatur tata aliran dalm pelaksanaan pemenuhan kewajiban Persetujuan 

Prinsip.          

Dalam pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban sebenarnya mungkin Sumber 

Daya memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu keibjakannya namun terdapat 

kelemahan di struktur Birokrasi. Birokrasi dalam hal ini Kementerian PUPR 

sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan, namun 

dari tiap kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

seperti terdapat Intervensi Politik dalam bekerjanya Hukum dan Birokrasi yang 

baik.      

Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban Persetujuan Prinsip tentu aja 

diperlukannya Ketaatan Hukum dan Kesadaran Hukum dari Pihak Pemegang 

Persetujuan Prinsip dalam hal ini Kementerian PUPR. Dari hasil wawancara, Dimas 

Adisyahputra Senin 9 Desember 2019, mengatakan: 
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“Pihak pemohon memang terkesan cuek dan dibiarkan saja padahal 

juga ada hukum yang mengatur apabila mereka tidak melaksanakan 

kewajibannya”       

Hal ini dibuktikan dalam isi Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan 

Nomor: S.1007/Menhut-VII/PKH/2013 bahwa apabila Menteri Pekerjaan Umum 

tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan terjadi penyimpangan maka 

persetujuan prinsip ini menjadi batal dan Menteri Pekerjaan Umum dapat 

dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahu 1999 yang diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan. Namun pada 

kenyataannya Peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, dan tegas oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pihak yang lebih berhak 

memberikan sanksi kepada Kementerian PUPR.     

 Mengutip H.C Kelmen dalam Buku Acmad Ali, S.H Menguak Teori Hukum 

dan Teori Peradilan Termasuk Interprestasi Undang-Undang, menjelaskan tentang 

3 Jenis Teori Ketaatan Hukum dapat dibedakan, yaitu:   

 Pertama, Ketaatan yang bersifat Compliance, seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan ini karena 

membutuhkan pengawasan yang terus menerus.   

 Ketaatan hukum Kementerian PUPR tidak bersifat Compliance karena 

mereka pun tidak takut terkena sanksi, walaupun terus diawasi dan ditegur oleh 

Perum Perhutani namun tanggapan mereka tidak ada. Hal ini juga disebabkan 

karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tergolong tebang pilih 

dalam menindak tegas suatu penyimpangan yang melibatkan pemenuhan kewajiban 

Penggunaan Kawasan Hutan, hal ini di sampaikan oleh Dimas Adisyahputra, Senin 

9 Desember 2019 dalam wawancaranya: 
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“Kementerian LHK terkesan tebang pilih dalam menindak tegas para 

pemohon terutama Kementerian PUPR yang seperti di anak emas kan, 

perum Perhutani tidak memiliki wewenang lebih dari melaporkan 

penyimpangan, dan memberikan pertimbangan teknis, yang lebih 

berhak adalah DLHK dan Kementerian LHK. Oleh karena itu proses 

perizinan pembangunan jalan tol di Kawasan Hutan Penggaron ini 

sangat alot dan berhenti ditempat”   

Kedua, Ketaatan yang bersifat identification, jika seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain rusak. 

 Jenis Ketaatan Hukum ini tidak terlihat atau Nampak pada Pemegang 

Persetujuan Prinsip Kementerian PUPR, karena nampaknya Kementerian PUPR 

tetap menjalankan pembangunan jalan tol yang bekerja sama oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memakan Kawasan Hutan. Disini 

Kementerian LHK juga dapat dikatakan lalai dalam penggunakan perannya sebagai 

Pihak yang dimohonkan.       

 Ketiga, ketaatan yang bersifat internalization, jika seseorang menaati suatu 

aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai 

intrinsik yang dianutnya.       

 Jenis ketaatan hukum ini tidak tampak pada Kementerian PUPR selaku 

pemegang Persetujuan Prinsip, walaupun ada beberapa kewajiban yang telah 

dipenuhi namun Kementerian PUPR dapat dikatakan beritikad tidak baik untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya, bila kementerian PUPR sadar akan dan merasa 

aturan itu sesuai dengan nilai-nilai Intrinsik seharusnya tidak aka nada permasalahn 

seperti ini, terhambatkan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Tahun 

2008 sampai sekarang karena belum memenuhi kewajibannya.  

 Menurut teori Ketaatan Hukum H.C Kelmen ini, seseorang dapat menaati 

suatu aturan hukum hanya dengan salah satu jenis saja, namun  menarik kesimpulan 
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Kementerian PUPR tidak masuk dalam ketiga jenis Ketaatan Hukum diatas.

 Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pelaksanakan Pemenuhan Kewajiban 

ini sangat terhambat karena proses ini sudah berlangsung selama 10 Tahun 

lamanya, jelas ini bukan karena kurangnya Sumber Daya atau Struktur Birokrasi 

yang tidak baik, namun terdapat Intervensi Politik dalam Bekerjanya Hukum juga. 

Dalam buku Politik Hukum di Indonesia Oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, beliau 

menjelaskan tentang Intervensi Politik terhadap Hukum.   

 Ternyata hukum tidak steriil dari subsistem kemasyarakatan lainnya. 

Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip Nomor S.1007/Menhut-VII/PKH/2013 

yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2013 

tidak terlepas dari pengaruh politik yang kerapkali melakukan intervensi atas 

pembuatam dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan tentang 

subsistem mana Antara hukum dan politik dalam kenyataan lebih suprematif. 

Kedua topik yang berbeda ini ternyata saling berhubungan satu sama lain, baik 

hukum ada karena politik, atau politik tidak akan terlepas dengan hukum. Terdapat 

tiga macam untuk melihat hubungan antara hukum dan politik, yaitu: 

8. Hukum merupakan determinan politik, kegiatan politik harus tunduk pada 

hukum; Tentu saja, pembangunan Jalan Tol Nasional selain untuk 

memajukan sektor perekonomian Indonesia dan sebagai bentuk kemajuan 

Infrastruktur Indonesia, pasti ada unsur politik yang membuat pelaksanaan 

Pembangunan Jalan tol ini Khususnya pada ruas Tol Semarang- Solo 

terlaksana. Pengaturan Hukum telah dibuat oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, seharusnya Kementerian PUPR tunduk namun pada 
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kenyataannya lemahkan peran Hukum yang didominasi Intervensi Politik 

dalam permasalahan Pemenuhan Kewajiban ini.  

9. Pandangan yang melihat bahwa politik determinan atas hukum karena 

sesungguhnya hukum adalah produk politik yang sarat dengan kepentingan 

dan konfigurasi politik; 

Pandangan ini sangat relevan dalam persoalan Pemenuhan 

Kewajiban Persetujuan Prinsip Nomor S.1007/Menhut-VII/PKH/2013, 

karena pengaturan hukum yang dibuat sesungguhnya adalah produk politik 

yang sarat dengan kepentingan dan konfigurasi politik, lambatnya dan 

kurang tegasnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini 

walaupun sudah diatur jelas pada Persetujuan Prinsip, bahwa apabila 

Menteri Pekerjaan Umum tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut 

diatas atau terjadi penyimpangan maka persetujuan prinsip ini menjadi batal 

dan Kementerian Pekerjaan Umum dikenakan Sanksi sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 

telah diubah menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2004, namun karena 

adanya Pengaruh Politik jadi Hukum yang berlaku telah dipenuhi 

kepentingan-kepentingan politik. 

10. Pandangan yang melihat bahwa hukum dan politik merupakan 2 elemen 

subsistem kemasyarakatan yang seimbang karena walaupun hukum 

merupakan produk politik maka ketika ada hukum yang mengatur aktivitas 

politik maka politikpun tunduk pada hukum. 

 Pandangan ini tidak sesuai, menurutnya politik dan hukum adalah 2 

elemen subsistem yang seimbang, namun pada kenyataan dilapangan 
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Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip Nomor S.1007/Menhut-

VII/PKH/2013 terhambat karena telah dipangku kepentingan-kepentingan 

politik didalamkan, dan konfigurasi Peraturan Hukum yang ada didalamnya 

seperti tidak berdaya akan Intervensi Politik, oleh karena itu keseimbangan 

tidak terwujud dalam persoalan ini. Karena kalau memang 2 elemen 

susbsistem ini seimbang seharusnya sesuai dengan yang tertera dalam 

Persetuan Pinrip Nomor S.1007/Menhut-VII/PKH/2013, maka telah batal 

dan Kementerian PUPR mendapatkan sanksi, namun nyatanya hanya diberi 

teguran saja. 

4.2.2 Peran Perum Perhutani Jawa Tengah dalam Mengawasi Kewajiban 

yang harus dipenuhi Pemegang IPPKH Pembangunan Jalan Tol Di 

Kawasan Hutan Hutan Penggaron 

Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Jalan Tol Semarang- Solo diperlukan 

pengawas untuk mendukung, monitoring dan evaluasi kelancaran proses 

pemenuhan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Pemegang Persetujuan 

Prinsip Pembangunan Jalan Tol Semarang- Solo, yaitu: 

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah atas nama 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanani; 

2. Perum Perhutani; 

3. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah selaku perwakilian Perum 

Perhutani Pusat; 

4. Departemen Perencanaan Perum Perhutani Salatiga selaku sub unit Perum 

Perhutani Divisi Regional I Jawa Tengah 
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Dari hasil wawancara oleh Dimas Adisyahputra selaku Staff Pelaksana 

Pengembangan Bisnis dan Manajemen Risiko Departemen Perencanaan Perum 

Perhutani Salatiga, Peran Perum Perhutani, yaitu : 

“Peran Perum Perhutani adalah memberikan Pertimbangan Teknis 

terhadap segala permohonan pemohon dalam hal ini Kementerian 

PUPR, dan melaporkan kepada DLHK dan Kementerian LHK” 

(Senin, 9 Desember 2019)” 

Secara khusus kewenangan pada tingkat pelaksanaan di sektor kehutanan 

berkaitan erat dengan kewenangan terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH). Kewenangan yang sebelumnya berada di bawah Kabupaten/Kota maupun 

Provinsi saat ini semuanya ditarik ke Provinsi. Hal ini mempunyai implikasi bahwa 

Provinsi yang akan menjalankan fungsi-fungsi KPH yakni merancang tata hutan 

dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan 

kawasan hutan, rehablilitasi, dan reklamasi. Peran pemerintah pusat adalah 

mengontrol perencanaan yang diusulkan provinsi dan mengawasi pelaksanaannya. 

Karena itu, sistem perencanaan dan pemantauan pemaanfaatan hutan pada skala 

besar tetap berapa pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

 Pengaturan Penggunaan Kawasan Hutan berawal dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pengggunaan Kawasan Hutan, bahwa regulasi ini 

dianggap pemerintah sebagai suatu solusi dari upaya penyelesaian “keterlanjuran:, 

terlanjur terlalu banyak izin usaha pertambangan yang diterbitkan Pemerintah 

Daerah, kesimpulannya dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini, seluruh 

kegiatan pembangunan di kawasan hutan diluar sektor Kehutanan adalah 

kewenangan pemerintah pusat untuk memberikan perizinannya.   

 Namun penjelasan lain dibentuknya Peraturan Pemerintah ini karena 
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semakin tingginya perkembangan perekonomian dan infrastruktur yang 

memungkinkan menggunakan kawasan hutan untuk pembangunannya, hal ini 

memang harus di atur lebih khusus karena kawasan hutan yang dipergunakan akan 

rusak dan kehilangan fungsinya, namun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2010 ini memberikan solusi yaitu tetera dalam Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.14/Menhut-II/2013, bahwa pihak pemohon harus memberikan lahan 

kompensasi yang bebas dan bersih secara de jure dan de facto, lahan kompensasi 

tersebut pun harus direhabilitasi atau dihijaukan kembali.   

 Lantas, bagaimana peran Perum Perhutani disini sebagai pihak yang 

mengelola Kawasan Hutan Penggaron yang kawasan Hutannya terkena ± 20 Ha, 

dasar hukum pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani tertera dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. 

Landasan Hukum pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan ini dapat dilihat pada 

pasal 3 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yang dinyatakan sebagai berikut: 

“dengan Peraturan Pemerintah ini, pemerintah melanjutkan 

penugasan kepada perusahaan untuk melakukan pengelolaan hutan di 

Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa 

Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan 

Konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik” (Supriyadi,2014:103)  

Selain PP No. 72 Thun 2010, landasan Hukum Perum Perhutani dalam 

melaksanakan pengelolaan hutan dapat ditemukandalam penjelasan pasal 21 UU 

Kehutanan, menyatakan: 

“Pengelolaam hutan pada dasarnya merupakan kweenangan 

pemerintah (pusat) dan atau pemerintah daerah, namun mengingat 

berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang 

berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas 

yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka 
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pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan 

kepada BUMN yang bergerak dibidang kehutanan, baik berbentuk 

Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), maupun 

perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri 

Kehutanan” 

Ditinjau dari prespektif hukum administasi Negara, khususnya terkait sumber 

kewenangan, jika merujuk bunyi pasal 3 PP No 72 Tahun 2010 Juncto penjelasan 

Pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 1999, maka wewenang pengelolaan hutan di Jawa 

tersebut diperoleh Perum Perhutani atas dasar delegasi atau pelimpahan 

kewenangan. Pengelolaan hutan yang dilimpahkan kepada BUMN berbentuk Peru 

mini meliputi kegiatan: 

d. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; 

e. Pemanfaatan hutan; 

f. Rehabilitasi dan reklamasi; 

g. Perlindungan hutan dan konservasi alam yang tidak termasuk 

kewenangan publik. 

Peran Perum Perhutani yang lebih rinci terkait pengawasi Pemenuhan 

Kewajiban ini tertera juga dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.18/menhut-II/2011 sebagaimana yang telah di ubah menjadi Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2013, pasal 15 Ayat 1 Huruf b bahwa Menteri 

dalam jangka waktu paling lama 15 Hari kerja mengkoordinsasikan Pertimbangan 

teknis dari Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan dan Direktur Utama 

Perum Perhutani dalam hal erada di areal kerja Perum Perhutani. 

 Ketentuan pasal tersebut memberikan definisi bahwa selagi permohonan 

Penggunaan Kawasan Hutan berada di areal Pengelolaan Kawasan Hutan Perum 
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Perhutani maka peran Perum Perhutani diperlukan juga, namun hanya sebatas 

memberikan Pertimbangan teknis. Perum Perhutani Divisi Regional I Jawa Tengah 

sebagai kantor pewakilan Perum Perhutani Pusat Jakarta yang menjalankan 

perintah dari Direktur Utama Perum Perhutani ini.     

 Pada wawancara  dengan Dimas Adisyahputra, Staff Pelaksana 

Pengembangan Bisnis dan Manajemen Risiko Departemen Perencanaan Perum 

Perhutani Salatiga (Senin, 9 Desember 2019) : 

“Peran Perum Perhutani adalah memberikan Pertimbangan Teknis 

terhadap segala permohnan pemohon , dan melaporkan kepada DLHK 

dan Kementerian LHK” 

Dimas Adisyahputra dalam wawancara Senin, 9 Desember 2019 juga 

menyampaikan selain memberikan Pertimbangan Teknis, Perum Perhutani 

melakukan evaluasi apabila ada penyimpangan dan berperan sebagai pelapor 

apabila terdapat penyimpangan dari pemegang Persetujuan Prinsip dalam hal ini 

Kementerian PUPR.        

 Perum Perhutani juga berhak memberikan teguran kepada Pemohon namun 

atas berizinan DLHK dan Direktur Utama Perum Perhutani, surat teguran ini telah 

di berikan sebanyak dua kali kepada Kementerian PUPR, dari data penelitian yang 

diberikan Herry Merkusiyanto Putro, Expert Pengembangan Bisnis dan Manajemen 

Risiko pada tanggal Jumat, Senin 16 Desember 2019 surat bernomor 

1657/044.3/Ren-5/RenSDH&P/Divre Jateng dan menyusuli surat 311/044.3/Ren-

5/RenSDH&P/I pada tanggal 24 Desember 2014. Namun surat tersebut tidak 

mendapatkan tanggapan oleh pihak pemegang Persetujuan Prinsip dalam hal ini 

Kementerian PUPR.        

 Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
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yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa 

diartikan penerapan (Usman, 2002: 70).   

Peran perhutani telah dijelaskan diatas, namun memang perannya tidak memiliki 

dampak yang besar, dalam pelaksanaannya Perum Perhutani telah baik dan 

menggunakan kewenangannya dengan benar, namun yang berhak memberikan 

Tindakan Tegas Kepada Kementerian PUPR Adalah Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan.       

melihat teori Implementasi milik Gorge C. Edward III, menanamkan model 

Implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on 

Implementation. Dalam pendekatan Teori ini terdapat empat Variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi, 

2. Sumber Daya, 3. Disposisi, dan 4. Struktur Birokrasi.  

 Pertama, komunikasi menurut teori ini sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari Implementasi Kebijakan Publik, implementasi yang efektif 

terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka 

kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila 

komunikasi berjalan dengan baik.       

 Dapat dipahami disini, Peran Perum Perhutani dalam Pengawasan 

Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip Jalan Tol ruas Semarang-Solo tidak 

terdapat kendala Komunikasi, dapat dikatakan komunikasi berjalan dengan baik, 

namun permasalahan disini ada komunikasi yang berada di Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian PUPR yang kurang baik, 

sehingga terhambatnya Pemenuhan Kewajiban ini, walaupun begitu Perum 
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Perhutani sudah mengambil perannya dengan baik.    

 Kedua, Sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staff dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna 

pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas 

sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Dalam 

pelaksanaan Sumber daya Manusia dari Implementator Kementerian PUPR dan 

Perum Perhutani selaku pengelola Kawasan Hutan Penggaron jumlahnya tidaklah 

kurang, namun kurangnya peran serta kesadaran Hukum akan kewajibannya 

kurang, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang 

telah dibebankan kepada Kementerian PUPR    

 Ketiga, Disposisi sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap 

program selain mereka mereka yang menjadi implementasi Pemenuhan Kewajiban 

Khususnya namun sikap dan komitmen ini diperlukan Pihak Pengelola Kawasan 

Hutan dimana Kawasan Hutannya dipergunakan yaitu Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Tegah.       

 Komitmen dan sikap yang dilihat dari Pihak Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Tengah dan Departemen Perencanaan Perum Perhutani Salatiga  

sudah baik, telah mendapatkan disposisi dari Direktur Utama Perum Perhutani 

dalam persoalan Persetujuan Prinsip jalan tol Ruas Semarang-Solo, dengan 

melaporkan penyimpangan yang dilakukan Kementerian PUPR kepada DLHK dan 

Kementerian LHK adalah bentuk komitmen yang cukup baik, walaupun 

keterbatasan untuk melakukan tindakan lebih tegas dan konkrit karena memahami 

jika itu bukan kewenangan Perum Perhutani namun Pemerintah Pusat daam hal ini 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.    
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 Keempat, Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), 

yang mengatur tata aliran dalm pelaksanaan pemenuhan kewajiban Persetujuan 

Prinsip.          

 Dalam pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban sebenarnya mungkin Sumber 

Daya memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakannya namun terdapat 

kelemahan di struktur Birokrasi, dalam wawancara dengan Dimas Adisyahputra 

Senin, 9 Desember 2019 mengatakan tentu saja seharusnya permasalahan 

Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Jalan tol 

Semarang-Solo ini sudah selesai karena mengingat sudah 10 tahun sejak 

Persetujuan Prinsip keluar dan kewajiban yang harus dipenuhinya, namun karena 

pemohon terbilang tidak beritikad baik proses birokrasi terbilang lama dan 

Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak kunjung diterbitkan. 

 Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor P.14/Menhut-II/2013 pada 

Pasal 22  ayat (1) pemegang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan 

mengajukan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menteri.  

 Melihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

mereka yang lalai, atau melakukan penyimpangan akan di kenakan sanksi. Hal ini 

juga di pertegas dalam Persetujuan Prinsip Pembangunan Jalan tol Ruas Semarang-

Solo bahwa apabila Kementerian PUPR tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan 

dalam Persetujuan Prinsipnya maka dengan ini batalnya surat Persetujuan Prinsip 

dan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sanksi 

tersebut terdapat pada :       

 Pasal 78 ayat (6) menyatakan: 

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 50 ayat (3) huruf g, 



107 
 

 
 

diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) 

tahun dan dengan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Milyar 

Rupiah)” 

Pasal diatas jelas merupakan sanksi pidana yang jelas akan di berikan 

kepada pemegang Persertujuan Prinsip dalam hal ini Kementerian PUPR, dan 

sanksi secara Keperdataan yaitu Perserujuan Prinsip akan dibatalkan apabila 

terdapat penyimpangan. Namun diketahui Kementerian PUPR dan Kementerian 

LHK ada Instansi yang berada di garis kewenangan Pemerintahan Pusat, jelas 

sanksi tersebut apabila akan di beri kepada Kementerian PUPR akan merusak 

hubungan baik antar Kementerian, walaupun jelas penegakan hukum seharusnya 

lebih diutamakan.       

 Menurut teori H.C Kelmen tentang Teori Ketaatan Hukum, bahwa 

seseorang dapat dilihat menaati hukum berdasarkan 3 jenis, yaitu:   

 Pertama, Ketaatan yang bersifat Compliance, seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan ini karena 

membutuhkan pengawasan yang terus menerus.     

 Perum Perhutani, sesuai dengan Peraturan tidak memiliki kewenangan lebih 

selain melaporkan penyimpangan kepada Kementerian PUPR karena terdapat 

batasan kewenangan, namun Kementerian LHK yang mengeluarkan Persetujuan 

Prinsip ini bisa mencabut segala Perizinan yang sudah diberikan kepada 

Kementerian PUPR dan memberikan sanksi. Namun, pada kenyataannya tidak 

demikian karena sejauh ini menurut Dimas Adisyahputra, Kementerian LHK belum 

melakukan tindakan apa-apa selain hanya menegur.    

 Kedua, Ketaatan yang bersifat identification, jika seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain rusak. 
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 Setelah diamati, proyek Jalan tol Ruas Semarang-Solo ini melibatkan dua 

Kementerian yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian LHK, dengan kata lain 

pasti ada suatu ketidaknyamanan apabila memberikan sanksi kepada Kementerian 

PUPR, atau merusak hubungan baik antar kementerian, jadi bisa dibilang jenis 

Ketaatan Hukum ini dibalik bahwa apabila Kementerian LHK memberikan sanksi 

atau menggunakan perannya dalam menindaklanjuti penyimpangan yang dilakukan 

Kementerian PUPR, justru takut merusakan hubungan baik mereka sesama 

Kementerian.         

 Ketiga, ketaatan yang bersifat internalization, jika seseorang menaati suatu 

aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai 

intrinsik yang dianutnya.      

 Menurut teori Ketaatan Hukum H.C Kelmen ini, seseorang dapat menaati 

suatu aturan hukum hanya dengan salah satu jenis saja, namun  menarik kesimpulan 

Kementerian LHK tidak masuk dalam ketiga jenis Ketaatan Hukum diatas. 

4.2.3 Penyebab Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IPPKH Pembangunan 

Jalan Tol di Kawasan Hutan Penggaron masih mengacu kepada 

Peraturan Menteri Nomor P.14/Menhut-II/2013  

Muncul pertanyaan mengapa Persetujuan Prinsip Pembangunan Jalan Tol 

Semarang- Solo ini masih menggunakan Peraturan Menteri Lama yaitu Nomor 

P.14/Menhut-II/2013, Sudah 10 Tahun sejak Persetujuan Prinsip keluar dan 

kewajiban belum seluruhnya dipenuhi mengapa tidak memakai yang baru yaitu 

Peraturan Menteri Nomor P.27/Menhlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, apakah terdapat 

penyimpangan dengan terjadinya masalah ini.    
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 Menurut Dimas Adisyahputra, Staff Pelaksana Pengembanga Bisnis dan 

Manajemen Risiko dalam wawancaranya Senin, 9 Desember 2019: 

“Seharusnya memang Peraturan Menteri sudah di alihkan ke yang 

baru, namun Pemohon dalam hal ini Kementerian PUPR tidak 

memiliki itikad baik untuk memenuhi seluruh Kewajibannya terlebih 

dahulu sebelum Izin Penggunaan Kawasan Hutan Keluar” 

Masalah peralihan Peraturan Menteri ini tertera dalam Pasal 75 Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menhlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Huruf c yang berisi: 

“ perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku tetap 

diakui sampai jangka waktu perjanjian berakhir dan diubah menjadi 

IPPKH dengan kewajibannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan 

Menteri ini dengan ketentuan:   

1) diubah menjadi IPPKH pada saat perpanjangan pinjam 

pakai; 

2) diubah menjadi IPPKH sebelum berakhirnya perjanjian 

pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan permohonan 

atau tanpa permohonan dari pemegang IPPKH; 

3) pemegang perjanjian tetap dapat melanjutkan kegiatan 

pertambangan” 

Dalam Peraturan Menteri yang baru pada ketentuan peralihan dijelaskan 

seperti diatas tadi, tidak ada kata atau kalimat yang mengatakan sepanjang 

Kewajiban belum dilaksanakan.  berpendapat seharusnya ketika Persetujuan Prinsip 

sudah di Perpanjang dalam hal Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo ini 

menurut data yang diterima sudah memperpanjang sebanyak 2 kali, namun dari 

hasil wawancara sebenarnya sudah 3 kali ditahun 2015, Perum Perhutani telah 

memberikan evaluasi dan pertimbanga teknisnya namun Kementerian LHK belum 

mengeluarkan Perpanjangan yang ketiga.      

 Terjadi kekeliruan dalam penafsiran Pasal, dalam wawancara Dimas 

Adisyahputra mengatakan bahwa Peraturan Menteri belum berganti karena 
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kewajiban belum dipenuhi oleh karena itu masih memakai peraturan yang lama, 

namun dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 75 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menhlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Huruf c berkata pengubahan Persetujuan 

Prinsip bisa dilakukan pada saat perpanjangan Pinjam Pakai, perubahan tersebut 

dalam dilakukan berdasarkan Permohonan atau tanpa Permohonan dari Pemegang 

Persetujuan Prinsip.        

 Berbeda depan Peraturan Menteri sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri 

Kehutanan No.14/Menhut-II/2013, pada pasal 45 pada huruf d bahwa: 

“Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Yang telah 

berikan oleh Menteris sebelum berlakunya peraturan ini dan belum 

memenuhi seluruh kewajibannya dalam persetujuan Prinsip, 

kewajibannya disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.” 

Terjadi produk hukum yang tidak berkesinambungan dari yang satu dengan yang 

lainnya, dari penjelasan pasal-pasal diatas seharusnya  Peraturan Menteri yang 

menjadi dasar acuan pemenuhan Kewajiban ini harus mengikuti Peraturan Menteri 

yang baru. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.27/Menhlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 pun bentuk Persetujuan Prinsip sudah tidak 

dijelaskan didalamnya lagi, karena semua bentuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

sudah seharusnya IPPKH (izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), mengapa ketika 

Kementerian PUPR melakukan perpanjangan yang dimana dalam persetujuan 

prinsip dilakukan selama 2 Tahun sekali bentuk Persetujuan Prinsip diubah menjadi 

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, alasan yang diberikan DLHK dan penyataan 

Perum Perhutani karena pemegang Persetujuan Prinsip belum memenuhi 

kewajibannya.        



111 
 

 
 

 Perintah mengubah Persetujuan Prinsip menjadi Izin Pinjam Pakai sudah 

terlihat pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014, namun 

dilihat dari data persetujuan Prinsip yang didapat di Departemen Perencanaan 

Perum Perhutani Salatiga masih mengacu Peraturan Lama.     

 Dari hasil penelitian, Dimas Adisyahputra membenarkan mengenai 

penggunaan Peraturan lama terhadap pemenuhan Persetujuan Prinsip ini. Dari hasil 

analisis peneliti, dalam Peraturan Pemerintah Nomoe 24 Tahun 2010 tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan terdapat kelemahan, pada bagian Bab V tentang 

Sanksi pasal 23, bahwa: 

“Setiap pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 atau melakukan 

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dikenai sanksi 

berupa pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh menteri.” 

       

Kelemahan terlihat, bahwa penjelasan sanksi hanya dikenakan kepada 

Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, padahal seharusnya pasal harus 

dijabarkan dengan sejelasnya agar tidak menimbulkan multi tafsir oleh orang yang 

membacanya.  Walaupun dalam Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan 

Pembangunan Jalan Tol ruas Semarang-Solo menjelaskan apabila terdapat 

menyimpangan akan di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-

udangnya. Namun pada kenyataannya yang ada dilapangan, pelaksanaan pemberian 

sanksi terhadap pemohon dalam hal ini Kementerian PUPR tidak dilakukan oleh 

Kementerian LHK.         

 Sejak keluarnya Persetujuan Prinsip dari tahun 2008 sampai tahun 2019 

masih menggunakan persetujuan Prinsip jelas merupakan penyimpangan, disisi lain 

karena pemohon belum memenuhi kewajibannya, namun hal ini menimbulkan 
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ketidak jelasan pemakaian Peraturan Menteri mana yang menjadi patokan dalam 

kewajiban apa saja yang dibebankan.       

 Dalam penelitian yang dilakukan di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 

Tengah dan Departemen Perencanaan Salatiga Perum Perhutani juga menunjukan 

sikap tidak kompetennya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 

hal Pemenuhan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Ruas tol 

Semarang- Solo ini. Dalam wawancaranya Dimas Adisyahputra mengatakan bahwa 

Kementerian LHK cenderung tebang pilih dalam pemberian sanksi tegas kepada 

para pemohon, termasuk Kementerian PUPR. Hal ini bisa disebabkan karena 

beberapa faktor, melihat teori Intervensi Politik yang Mepengaruhi hukum, oleh 

Prof. Mahfud MD.       

 Mengingat bahwa Produk Hukum adalah Produk Politik, maka Intervensi 

Politik Terhadap Hukum dalam persoalan ini mengambil peran. Menurut buku 

Prof.DR.Mahfud MD yang berjudul Politik Hukum di Indonesia, Secara 

metodologis-ilmiah sebenarnya tidak ada salah dari pernyataan tersebut, semuanya 

benar, tergantung pada asumsi dan konsep yang di pergunakan. Ini pun yang 

melahirkan dalil bahwa kebenaran ilmiah itu bersifat relative, tergantung pada 

asumsi dan konsep-konsep yang dipergunakan. Dengan asumsi dan konsep tertentu 

satu pandangan ilmiah dapat mengatakan bahwa huum adalah produk politik, 

sebaliknya ada yang mengatakan Politik adalah Produk hukum. Hukuman Antara 

hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan Das sollen (keinginan, 

keharusan) atau das sein (kenyataan). satu keadaan politik yang menimbulkan 

pemerintah dan hukum baru dapat sah sebagai pemerintah dan konstitusi baru 

sejauh pemerintah tersebut secara politik mempertahankan dan 
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memberlakukannya. (Kelsen, 1945: 368)     

 Muncul pertanyaan manakan yang lebih determinan diantara Antara dan 

Politik. Dalam hal Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Prinsip Penggunaan 

Kawasan Hutan Ruas Tol Semarang –solo ini lebih kepada Hukum dari sudut das 

sein (Kenyataan) atau secara empiris bahwa produk hukum ini sangat dipengarhui 

oleh Politik, bukan saja dalam pembuatannya, tetapi juga dalam kenyataan-

kenyataan Empirisnya, jelas hal ini dapat terlihat dari Sikap Kementerian LHK 

yang tidak tegang padahal dalam Persetujuan Prinsip jelas tertulis apabila 

pemegang Persetujuan Prinsip dalam hal ini Kementerian PUPR melakukan 

penyimpangan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999, 

hal ini diperkuat dengan Perstujuan Prinsip Nomor: S. 1007/Menhut-

VII/PKH/2013, pada ketentuan Nomor 7 bahwa apabila terdapat penyimpangan 

Persetujuan Prinsip akan batal.      

 Kenyataannya aturan tersebut tidak dilaksanakan, dan dari pihak 

Kementerian PUPR ketika ingin dimintai data terkait terkesan menutup-nutupi 

permasalahan ini, bisa disimpulkan dari fakta diatas bahwa terdapat Intervensi 

Politik yang mempengaruhi Hukum.     

 Ketaatan hukum dalam hal pemenuhan Kewajiban ini memang sangat 

mempengaruhi seluruh pelaksanaannya, dan penyebab hal ini masih menggunakan 

Peratuan Menteri lama.      

 Mengutip H.C Kelmen dalam Buku Acmad Ali, S.H Menguak Teori Hukum 

dan Teori Peradilan Termasuk Interprestasi Undang-Undang, menjelaskan tentang 

3 Jenis Teori Ketaatan Hukum dapat dibedakan, yaitu:   

 Pertama, Ketaatan yang bersifat Compliance, seseorang menaati suatu 
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aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan ini karena 

membutuhkan pengawasan yang terus menerus.   

 Ketaatan hukum Kementerian LHK dalam memberikan sikap tegas dan 

sanksi karena memiliki peran besar sebagai pihak yang mengeluarkan Persetujuan 

Pinsip Penggunaan Kawasan Hutan Ruas Tol Semarang- Solo tidak bersifat 

Compliance karena mereka terlihat tidak takut akan sanksi-sanksi yang akan 

diterima, apalagi mereka adalah pihak yang mengeluarkan Persetujuan Prinsip ini, 

mereka terkesan tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada pemohonnya dan 

membiarkan Pemenuhan Kewajiban yang belum dilaksanakan selama 10 tahun 

lamanya. Hal ini juga disebabkan karena Kementerian LHK tergolong tebang pilih 

dalam menindak tegas suatu penyimpangan yang melibatkan pemenuhan kewajiban 

Penggunaan Kawasan Hutan, hal ini di sampaikan oleh Dimas Adisyahputra, Senin 

9 Desember 2019 dalam wawancaranya: 

“Kementerian LHK terkesan tebang pilih dalam menindak tegas para 

pemohon terutama Kementerian PUPR yang seperti di anak emas kan, 

perum Perhutani tidak memiliki wewenang lebih dari melaporkan 

penyimpangan, dan memberikan pertimbangan teknis, yang lebih 

berhak adalah DLHK dan Kementerian LHK. Oleh karena itu proses 

perizinan pembangunan jalan tol di Kawasan Hutan Penggaron ini 

sangat alot dan berhenti ditempat”  

Kedua, Ketaatan yang bersifat identification, jika seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain rusak. 

 Jenis Ketaatan Hukum ini tidak terlihat atau Nampak pada Kemeterian LHK 

sebagai Pemberi Persetujuan Prinsip ruas Tol Semarang- Solo, Karena justru 

apabila mereka mejalankan tugasnya dengan baik, yaitu benar-benar memantau dan 

mengawasi pemenuhan kewajibannya ini aka nada hubungan yang tidak baik antar 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan PUPR . Disini Kementerian 
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LHK juga dapat dikatakan lalai dalam penggunakan perannya sebagai Pihak yang 

dimohonkan.         

 Ketiga, ketaatan yang bersifat internalization, jika seseorang menaati suatu 

aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai 

intrinsik yang dianutnya.       

 Jenis ketaatan hukum ini tidak tampak pada Kementerian LHK sebagai 

pihak pemberi  Persetujuan Prinsip dan sebagai pemerintah Pusat yang memiliki 

kewenangan kuat dalam pemberian sanksi, mereka tidak mengamalkan 

pembebanan kewajiban yang telah diberikan ke Kementerian PUPR selaku 

pemegang Persetujuan Prinsip, walaupun ada beberapa kewajiban yang telah 

dipenuhi namun Kementerian LHK  dinilai kurang mengambil peran besar dan 

mengabaikan Peraturan yang sudah tertulis, yang seharus Persetujuan Prinsip ini 

sudah berubah menjadi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tanpa Permohonan atau 

dengan Permohonan pihak pemohon. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan, apabila 

bentuk perizinan masih Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan maka 

harus segera di ubah menjadi IPPKH , dengan Kewajiban yang tetap harus 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang ada, dan sudah memakai Peraturan 

Menteri yang baru karena Izin yang telah berubah .    

 Menurut teori Ketaatan Hukum H.C Kelmen ini, seseorang dapat menaati 

suatu aturan hukum hanya dengan salah satu jenis saja, namun dapat di Tarik 

kesimpulan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak masuk 

dalam ketiga jenis Ketaatan Hukum diatas.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari rumasan masalah yang telah 

dikemukakan serta pembahasannya, baik yang berdasar pada teori maupun data-data 

yang didapatkan selama negadakan penelitian. Maka dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk 

Pembangunan Jalan Tol di Kawasan Hutan Penggaron Kabupaten Semarang 

sebagian besar belum dilaksanakan karena kurangnya Ketaataan Hukum oleh 

Kementerian PUPR selaku pemegang Persetujuan Prinsip Jalan Tol Semarang-

solo ini, dan Kementerian LHK juga sebagai pihak pemberi Persetujuan Prinsip 

kurang tegas dalam mengawasi Pemenuhan Kewajiban Pembangunan Jalan tol 

Ruas Semarang-Solo. Di sisi lain, Produk hukum yaitu Persetujuan Prinsip yang 

dikeluarkan oleh Kementerian LHK juga memuat unsur politik karena dalam 

proses penegakan Hukum terhadap Penyimpangan yang dilakukan Kementerian 

PUPR terhambat karena Intervensi Politik. 

2. Peran Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dan Departemen 

Perencanaan Salatiga Perum Perhutani dalam pengawasan pemenuhan 

kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk pembangunan 

Jalan tol di Kawasan Hutan Penggaron sudah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2010 

tentang Perusahaan Umum Perhutani yaitu memberikan pertimbangan teknis 



117 
 

 

3. terhadap Kementerian dan Direktur Utama Perum Perhutani sesuai dengan tugas 

pokoknya selaku Pihak Pengelolaan Hutan Jawa Tengah yang sudah dijelaskan 

dalam Peraturan Bahwa Kawasan Hutan Negara, Kecuali Hutan Konservasi. 

Perum Perhutani telah melakukan pelaporan terhadap DLHK Provinsi Jawa 

Tengah dan Kementerian LHK terdapat penyimpangan dari Kementerian PUPR 

walaupun pemberian sanksi itu tidak berdampak besar terhadap pelaksanaan 

pemenuhan Kewajiban pemegang IPPKH Pembangunan Jalan Ruas Tol 

Semarang- Solo. 

4. Penyebab Pelaksanaan Kewajiban Pemegang IPPKH Pembangunan Jalan Tol di 

Kawasan Hutan Penggaron masih mengacu kepada Peraturan Menteri Nomor 

P.14/Menhut-II/2013, karena Kementerian PUPR sebagian besar belum 

melaksanakan kewajiban sebagai pemegang IPPKH Pembangunan Jalan Tol 

Ruas Semarang-Solo, inilah yang menyebabkan terhambatnya pergantian 

Peraturan Menteri dari Nomor P.14/Menhut-II/2013 ke Nomor 

P.27/Menhlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, dan hal ini menghambat proses penerbitan 

Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan yang seharusnya sudah di ganti sesuai dengan 

Peraturan Menteri Nomor P.27/Menhlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 , namun karena 

Kementerian LHK  yang memiliki kewenangan memberikan teguran dan sanksi 

karena tidak sadar akan ketaatan Hukum menyebabkan masih menggunakan 

Peraturan Menteri Nomor P.14/Menhut-II/2013 dan juga terdapat Intervensi 

Politik dalam penegakan Hukum yang dibuktikan dengan kenyataan yang ada di 

lapangan tidak seperti yang tertulis dalam Peraturan yang ada. 
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5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa 

hal yang dapat disarankan oleh peneliti adalah: 

1. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 

Walaupun Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah telah melakukan 

pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun lebih baik jika Perum 

Perhutani Divre Jateng bisa lebih mengambil langkah serius pada saat 

melakukan pelaporan kepada Kementerian LHK dan DLHK dalam 

permasalahan pemenuhan kewajiban-kewajiban ini agar hal ini tidak berlarut 

terlalu lama, dimana telah memakan waktu 10 tahun, karena dari hasil penelitian 

Perum Perhutani Divre Jateng baru 2 kali melakukan teguran tertulis kepada 

Kementerian PUPR. 

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kementerian LHK sebagai pihak yang memberikan Persetujuan Prinsip ini 

seharusnya lebih tegas dalam memberikan teguran dan sanksi, karena 

kewenangan yang dimiliki Kementerian LHK yaitu dapat membawa persoalan 

ini kejalur hukum dan mencabut Persetujuan Prinsip yang telah diberikan kepada 

Kementerian PUPR ,namun nyatanya kewenangan tersebut tidak dipergunakan 

dengan baik, namun cenderung diabaikan sehingga permasalahan pemenuhan 

kewajiban ini tidak selesai. Jangan takut apabila melakukan penegakan hukum 

akan menyebabkan hubungan baik dengan Kementerian PUPR akan rusak. 

3. Kementerian PUPR 

Seharusnya Kementerian PUPR lebih bersikap kooperatif dalam melaksanakan 

kewajiban yang telah dibebani kepada mereka,  tanpa di tekan atau intervensi 
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oleh pihak  siapapun dan secara sadar melaksanakan kewajibannya, karena 

Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo ini memakan kawasan Hutan, 

termasuk Hutan penggaron yang sangat luas, sehingga apabila tidak 

dilaksanakan kewajibannya akan berdampak kepada lingkungan hidup kita. 

Secara keseluruhan saran yang sudah di berikan kepada 3 instansi tersebut pada 

intinya bahwa Pemerintah Pusat selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk 

membuat dan merubah undang-undang agar merevisi peraturan perundangan terkait 

Penggunaan Kawasan Hutan, karena yang terjadi dilapangan khususnya 

pemenuhan kewajiban untuk memberikan lahan kompensasi terhambat karena tidak 

ada peraturan yang mengatur tentang setiap instansi yang memiliki peran dalam hal 

pembangunan jalan tol semarang-solo saling bekerja sama untuk memberikan calon 

rekomendasi lahan kompensasi yang sesuai yang masuk kriteria Kawasan Hutan, 

perlunya perubahan perundang-undangan ini perlu dilakukan karena terhambatnya 

pemenuhan kewajiban tidak bisa salahkan di Pemerintah Daerah saja, namun harus 

adanya perubahan Perundang-undangan.
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