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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Pirji syukur ke hadirat Allah. SWT yang telah melim- 

pahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena akhirnya saya telah 

dapat menyelesaikan per^ulisan skripsi ini, Skripsi ini sa

ya susun dalanv rangka melengkapi tugas dan raemenuhi sya- 

rat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Judul skripsi ini adalah "Pelaksanaan Hak Pengusa-- 

haan Hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun". Dengan. 

penulisan ini, semoga sedikit banyak akan dapat menambah 

pengetahuan di bidang kehutanan, khususnya ditinjau dari 

segi hukum agraria, dan dapat membawa manfaat dari para 

pembaca.

Tugas ini saya selesaikan dengan bantuan dan do-̂ . 

rongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tiada sesuatu 

yang berharga dan patut saya berikan kepada pihak-pihak 

yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini selain 

rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

- Bapak Soedalhar, S.H.-, yang telah meluangkan waktu 

untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skrip

si ini, dan sekaligus sebagai penguji;

- Bapak Wisnoe Soesanto, S.R., vdan Bapak. Eraan 

S.H., MS., sebagai penguji;

- Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang 

telah membekali saya dengan ilmu dan pengetahuan;

- Bapak Ir. Suyanto, Kepala Perum Perhutani Kesatuan
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Pemangkuan Hutan Madiun, yang telah memberikan kete- 

rangan-keterangan dan bahan-bahan yang saya perlukan 

untuk penyusunan skripsi ini;

- Bapak dan Ibu tercinta, serta adik-adikku, yang te

lah memberikan dprongan moril maupun materiil dengan 

penuh pengertian dan kesabaran;

- Mas Hari, yang senantiasa memberikan dorongan dan 

pengarahan demi terwujudnya skripsi ini;

- teman-temanku yang namanya tidak dapat saya sebutkan 

satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan 

turut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Sesuai dengan ungkapan, tak ada yang sempurna di 

dunia ini, maka berlaku pula pada skripsi ini. Untuk itu, 

saya mohon kritik dan saran yang membangun' demi perbaikan 

skripsi ini, agar karya yang sederhana ini dapat berguna.

Surabaya, Juni 1988

Penyusun,

Riris Hatna Dewi Ambarvvati
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B A B  I 

PENDAHULUAN

A* Permasalahan: Latar Belakang dan Perumusannya

Bangsa Indonesia dikaruniai Allah SWT kekayaan a- 

lam yang melimpah dan tersebar di seluruh wilayah Negara 

Republik Indonesia. Kekayaan alam tersebut merupakan sa- 

rana bagi, Bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup- 

nya. Hutan sebagai salah satu karunia-Nya merupakan sum- 

ber kekayaan alam yang memberikan manfaat serba guna yang 

mutlak dibutuhkan umat manisia sepanjang masa, karena hu

tan mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan manusi- 

a.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat (3)’ UUD 

1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebe- 

sar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian dipertegas 

dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 yang menyata-- 

kan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah 

Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa a- 

dalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan 

merupakan kekayaan nasional.

Demikian halnya dengan hutan, hutan yang tumbuh 

di seluruh wilayah Indonesia merupakan kekayaan Nasional 

Bangsa Indonesia, oleh karenanya harus dikuasai dan di-
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pergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Melihat akan pentingnya fungsi hutan, maka untuk 

menjamin manfaat hutan setinggi-tingginya dan secara ser- 

ba guna, Pemerintah dalam rangka land use planning membu- 

at suatu rencana umumsmengenai peruntukan, penyediaan, 

pengadaan, dan penggunaan dari semua hutan di wilayah Re- 

publik Indonesia.

Semua kegiatan yang djLlakukan untuk menggali sum-, 

ber kekayaan alara yang berupa hutan dimaksudkan untuk da

pat ikut membangun ekonomi nasional, agar cita-cita mem- 

bangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berda- 

sarkan Pancasila segera terwujud, Oleh karena itut dalam 

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar 

Haluan Negara, bahwa pembangunan di bidang kehutanan men- 

cakup usaha-usaha pemanfaatan hasil hutan dan pembinaan 

sumber-sumber alam dari hutan* Untuk itu, maka salah satu 

upaya untuk menggali kekayaan alam yang berupa hutan di- 

laksanakan dengan pengusahaan hutan di seluruh wilayah 

Republik Indonesia, hal ini telah disebutkan dalam UU No. 

5 Tahun 1967 yaitu Undan^-Undang Pokok Kehutanan. Dari 

pengusahaan hutan diharapkan dapat diperoleh produksi ha

sil hutan yang sebesar-besarnya guna pembangunan ekonomi 

nasional dan kemakmuran rakyat.

Dalam pengusahaan hutan harus pula memperhatikan 

kepentingan masyarakat sekitar hutan, antara lain dengan 

cara memperkembangkan mata pencaharian masyarakat sekitar
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hutan. Hal ini diraaksudkan agar gangguan-gangguan terha- 

dap hutan yang sekarang ini masih sering terjadi seperti 

pencurian kayu, kerusakan-kerusakan pepohonan, penggemba- 

laan ternak yang menyebabkan rusaknya hutan, dan sebagai- 

nya seraakin berkurang.y Itulah sebabnya, bahwa hutan harus 

diusahakan dan dikelola secara sungguh-sungguh dan tera- 

rah agar tetap dapat berperanan sesuai dengan fungsinya.

Sehubungan dengan latar belakang penulisan skripsi 

ini yang telah saya uraikan di atas, maka masalah yang i- 

ngin saya bahas adalah sampai sejauh mana pelaksanaan pe

ngusahaan hutan di daerah Kesatuan Pemangkuan Hutan Madi- 

un. Dan permasalaha yang dapat saya rumuskan adalah::

1. apa dasar hukum hak pengusahaan hutan dan bagaima- 

na cara memperolehnya? ;

2. bagaimana peranan pengusahaan hutan dalam pemba- 

ngunan? ;

3. sejauh mana pelaksanaan pengusahaan hutan di Kesa

tuan Pemangkuan Hutan Madiun? ;

4. hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksana

an pengusahaan hutan dan bagaimana hubungan masya- 

rakat sekitar hutan terhadap pelaksanaan pengusa

haan hutan? .

B. Pen.ielasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini, saya mengambil judul 

"Pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan di Kesatuan Pemangkuan 

Hutan Madiun". Agar tidak menimbulkan penafsiran lain se-
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lain dari yang saya maksud, maka perlu saya jelaskan ter- 

lebih dahulu judul skripsi ini.

"Pelaksanaan" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta mempunyai arti

perihal melaksanakan, sedangkan "hak" adalah kekuasaan
\

untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh atur- 

an atau undang-undang dan sebagainya), "pengusahaan” mem

punyai arti perbuatan mengusahakan, "hutan” menurut 

Poerwadarminta adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-po- 

honan, sedangkan menurut UU No, 5 Tahun 1967 pasal 1 ayat

(l) hutan diartikan sebagai suatu lapangan bertumbuhan 

pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan 

hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang dite- 

tapkan oleh Pemerintah sebagai hutan. Pengertian Hak Pe

ngusahaan Hutan sendiri menurut PP No. 21 Tahun 1970 pa

sal 1 ayat (1) adalah hak untuk mengusahakan di dalam su

atu kawasan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan. pene- 

bangan kayu, permudaan dan peraeliharaan hutan, pengolahan 

dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pe

ngusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku 

serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusa- 

haan. Selanjutnya, "Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun" a- 

dalah pemegang hak pengusahaan hutan di kawasan hutan Ma- 

diun.

Menurut pasal 14 UU No. 5 Tahun 1967, pada dasar- 

nya pengusahaan hutan diselenggarakan sendiri oleh Peme-
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rintah, baik pusat maupun daerah, namun tidak menutup ke- 

mungkinan pada perusahaan negara, perusahaan daerah, dan 

perusahaan swasta dapat diberi hak pengusahaan hutan.

Bertolak dari ketentuan tersebut, maka pengertian

secara keseluruhan dari judul "Pelaksaan Hak Pengusahaan
\

Hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun" adalah pelak

sanaan pengusahaan hutan yang diselenggarakan oleh peru

sahaan negara, dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Kehu- 

tanan Negara (Perum Perhutani) yang berada di kawasan Ke

satuan Pemangkuan Hutan Madiun. Dengan demikian, maka a- 

kan dapat diketahui usaha-usaha apa saja yang diselengga

rakan oleh Perum Perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan 

Madiun dalam rangka pelaksanaan pengusahaan hutan di ka

wasan hutan tersebut.

C. Alasan Pemilihan Judul

Dalam perkembangan dunia dewasa ini, hutan sebagai 

salah satu sektor memegang peranan cukup penting, karena 

berbagai kegiatan yang dilakukan di bidang kehutanan di 

samping berpengaruh di bidang sosial ekonomi, juga akan 

memberikan pemasukan yang sangat diperlukan bagi Negara. 

Untuk itu segala kegiatan di bidang kehutanan dalam hal 

ini pengusahaan hutan, harus dilakukan sederaikian rupa, 

sehingga diperoleh hasil hutan yang sebesar-besarnya dan 

secara terus-menerus, tentunya harus pula memperhatikan 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat, terutama yang ber- 

tempat tinggal di sekitar hutan.
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Belum lengkaplah kiranya apabila kita hanya menge- 

tahui tentang pengusahaan hutan dari segi teoritisnya sa- 

ja tanpa^mengetahui lebih jauh bagaimana pelaksanaannya. 

Oleh karena itu, dalam tulisan ini nanti di samping saya 

menngemukakan pengusahaan hutan dari segi teoritisnya, 

juga akan saya kemukakan pengusahaan hutan dari praktek- 

nya. Dan untuk itu saya telah memilih daerah Kesatuan Pe- 

raangkuan Hutan Madiun untuk memperoleh data mengenai pe- 

laksanaan pengusahaan hutan di daerah tersebut.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka dalam 

penulisan skripsi ini, saya cenderung untuk memilih judul 

"Pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan di Kesatuan Pemangkuan 

Hutan Madiun".

D* Tu.iuan Penulisan

Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan 

meninggikan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi 

nasional dan kemakmuran rakyat, Dalam pelaksanaan pengu

sahaan hutan diperlukan pengawasan dan koordinasi yang 

sebaik-baiknya, agar dari penggalian kekayaan alam yang 

berupa hutan tersebut dapat diperoleh produksi hasil hu

tan yang sebesar-besarnya dengan berlandaskan kelestarian 

hutan sebagai modal nasional. Oleh karena itu, dalam pe- 

nulisan skripsi ini, saya bermaksud mengetengahkan masa- 

lah pelaksanaan pengusahaan hutan, baik ditinjau dari 

ketentuan-ketentuan yang telah ada, maupun ditinjau dari 

praktek pelaksanaan pengusahaan hutan di salah satu dae-
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rah Kesatuan Pemangkuan Hutan,

Selain itu, tujuan penulisan skripsi ini juga di- 

maksudka'n untuk melengkapi tugas dalam rangka memenuhi 

sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

E. Metodologi-

1, Pendekatan masalah

Sesuai dengan penulisan judul skripsi ini, maka 

saya menggunakan pendekatan yuridis praktis. Dari segi 

yuridis yaitu dengan melihat ketentuan-ketentuan atau 

atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah 

hak pengusahaan hutan, Dan dari segi praktis yaitu dengan 

melihat fakta atau kenyataan dalam praktek.

2, Sumber data

Bahan penulisan skripsi ini saya peroleh dari'li- 

teratur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah 

yang saya bahas, di samping itu juga dari wawancara de

ngan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut 

dan pemgamatan secara langsung ke lokasi pengusahaan hu

tan.

3, Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam skripsi ini 

dengan jalan membaca bahan-bahan kepustakaan yaitu lite- 

ratur-literatur yang merupakan pendapat para sarjana dan 

po.raturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah 

yang saya bahas* Vi samping itu, dalam mengumpulkan data,
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saya juga mengadakan peninjauan secara langsung ke Perum 

Perhutani di Kesatuan Peraangkuan Hutan Madiun, untuk me- 

lakukan ^wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan 

dan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan pe

ngusahaan hutan di dae^rah tersebut,

Selanjutnya, dari data yang telah diperoleh, di- 

kumpulkan, kemudian disusun dan diolah sehingga mempero- 

leh gambaran yang jelas mengenai masalah yang saya bahas.

4. Analisa data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisa ber- 

dasarkan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan 

data yang diperoleh dari segi teoritis dengan data dari 

hasil wawancara dan peagamatan.

F* Pertanggungjawaban Sistematika

Agar pembahasan masalah ini dapat terarah, maka 

penulisan ini saya bagi dalam VI BAB, yaitu:

Pendahuluan saya letakkan dalam BAB I, karena pen- 

dahuluan merupakan pengantar dalam penulisan ini sebelum 

memasuki bab-bab pembahasan, yang dapat memberikan gam

baran secara menyeluruh terhadap permasalahan yang akan 

saya bahas dalam tiap-tiap bab.

Dasar Hukum dan Cara Memperoleh Hak Pengusahaan 

Hutan saya letakkan dalam BAB II, karena sebelum mengin- 

jak bab-bab berikutnya diharapkan pembaca dapat mengeta- 

hui dan memaharai apa yang dimaksud dengan hak pengusahaan 

hutan beserta dasar hukumnya, Kemudian juga akan saya je-
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laskan bagaimana cara memperoleh hak pengusahaan hutan 

tersebut. Dan untuk selanjutnya, pembaca akan lebih jelas 

untuk roengikuti uraian-uraian pada bab berikutnya.

Arti Penting Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Dalam 

Pembangunan saya letakkan dalam BAB III, karena agar pem

baca dapat mengetahui betapa pentingnya fungsi hutan bagi 

kehidupan manusia. Hutan dan hasil hutan yang diusahakan 

dengan sebaik-baiknya akan menunjang keberhasilan Peme- 

rintah dalam pembangunan.

Pelaksanaan Pengusahaan Hutan di Kesatuan Pemang

kuan Hutan Madiun saya letakkan dalam BAB IV, karena saya 

ingin memberikan gambaran kepada pembaca untuk lebih me

ngetahui bagaimana praktek pelaksanaan pengusahaan hutan 

itu, setelah pembaca memahami pengusahaan hutan dari segi 

teoritisnya.

Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan 

Pengusahaan Hutan saya letakkan dalam BAB V, karena dalam 

pelaksanaan pengusahaan hutan sering terjadi gangguan 

gangguan, baik yang dilakukan oleh manusia maupun sebab 

yang lain, yang sifatnya menghambat kelancaran pengusaha

an hutan itu sendiri.

Akhirnya, dalam BAB VI saya ietakkan Penutup yang 

merupakan kesimpulan dari seluruh bab-bab sebelumnya. Da

ri kesimpulan yang ada, maka akan dapat membantu memecah- 

kan permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan 

pengusahaan hutan. Dan kemudian saya juga akan memberikan
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beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan dan 

kelancaran pelaksanaan pengusahaan hutan.

10
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B A B  II 

DASAR HUKUM DAN CARA MEMPEROLEH 

HAK PENGUSAHAAN HUTAN

A. Dasar Hukum Hak Pengusahaan Hutan

Hutan .sebagai salah satu sumber kekayaan alam me

rupakan sumber kekayaan Nasional Bangsa Indonesia harus 

dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebab kalau tidak de- 

mikian maka kekayaan alam tersebut tidak akan berarti sa- 

ma selkali bagi kehidupan bangsa, terutama dalam pelaksa

naan pembangunan ekonomi, karena penggalian kekayaan alam 

yang berupa hutan secara intensif merupakan suatu unsur 

pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kese-
A

jahteraan rakyat.

Namun demikian, dalam menfaatkan sumber kekayaan 

alam yang berupa hutan ini haruslah tetap memperhatikan 

kelangsungan hidup atau kelestariannya. Untuk itu, maka 

Pemerintah dalam mengambil kebi^aksanaan membudidayakan 

hutan, juga mengeluarkan peraturan-peraturan atau keten- 

tuan-ketentuan tentang hak pengusahaan hutan, Hal ini di- 

tujukan agar terdapat keseimbangan antara penggalian ke

kayaan alam yang berupa hutan di satu pihak dan kelesta- 

rian hutan di lain pihak.

Undang-undang No. 5 Tahun :967 tentang Ketentuan

^Undang-undang No. 5 Tahun 1967, Penjelasan Umum,
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ketentuan Pokok Kehutanan merupakan ketentuan-ketentuan 

pokok kehutanan yang bersifat nasional dan merupakan da

sar bag-i penyusunan peraturan perundangan dalam bidang 

hutan dan kehutanan. Dalam UU No. 5 Tahun 1967 ini, kebi- 

jaksanaan Pemerintah sdalam masalah pengusahaan hutan dia- 

tur dalam pasal 13 dan 14,

Pasal 13 menyatakan:

(1) Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan 
meninggikan produksi hasil hutan guna pembangunan 
ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat.

(2) Pengusahaan hutan diselenggarakan berdasarkan a- 
sas kelestarian hutan dan asas perusahaan menurut 
rencana karya atau bagian kerja tersebut pada pa
sal 8, dan meliputi: penanaman, pemeliharaan, pe- 
mungutan hasil, pengolahan, dan pemasaran hasil 
hutan.

Sedangkan pasal 14 menyatakan:

(1 ■) Pada dasarnya pengusahaan Hutan Negara dilakukan 
oleh Negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah, ba- 
ik Pusat maupun Daerah berdasarkan Undang-undang 
yang berlaku.

(2) Pemerintah dapat bersama-sama dengan pihak lain 
inenyelenggarakan usaha^bersama di bidang kehutan
an*

(3) Kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, dan 
Perusahaan Swasta dapat diberikan hak pengusaha
an hutan.

(4 ) Kepada Warga Negara Indonesia dan Badan-badan Hu
kum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh 
Warga Negara Indonesia dapat diberikan hak pemu- 
ngutan hasil hutan*

(5) Pemberian hak-hak tersebut pada ayat (3) dan (4 ) 
pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.

Dari kedua pasal tersebut, dapat kita lihat bahwa Peme

rintah mengharapkan adanya suatu keseimbangan antara 

penggalian kekayaan alam dari hutan yang menghasilkan 

hasil hutan dengan kelestarian hutan itu sendiri. Kemu-
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dian dalam pelaksanaannya, pengusahaan hutan dilakukan 

sendiri oleh Pemerintah, namun karena adanya keterbatasan 

dari Pemerintah dalam menangani masalah kegiatan kehutan

an ini, maka Pemerintah mengharapkan keikutsertaan pihak 

pihak lain, baik perusahaan negara, perusahaan daerah, 

maupun perusahaan swasta dalam mengusahakan dan mengelola 

di bidang kehutanan ini. •

Atas dasar pasal 14 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1967, 

maka Pemerintah mengeluarkan Peratutan Pemerintah No. 21 

Tahun 1970 sebagai peraturan pelaksanaannya. PP No. 21 

Tahun 1970 tersebut mengatur secara garis besar mengenai

Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. Pa-
l

sal 1 ayat (1)* Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan hak pengusahaan hutan adalah:

hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan 
hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan ka- 
yu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengelolaan dan 
pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pe
ngusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang ber- 
laku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan a- 
sas perusahaan.

Kemudian dalam pasal 1 ayat (5) PP tersebut juga disebut-

kan bahwa yang dimaksud dengan hak pemungutan hasil hutan

adalah:

hak untuk menebang menurut kemampuan yang meliputi a- 
real hutan yang paling luas 100 (seratus) hektar un
tuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun serta 
untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam 
jumlah yang ditetapkan dalam surat iziri yang bersang- 
kutan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Dari kedua pengertian di atas, yakni pengertian hak pe

ngusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan, dapat di-

13
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Ik

tarik suatu perbedaan dari keduanya. Pengertian hak pe

ngusahaan hutan lebih luas dari hak pemungutan hasil hu

tan, karena hak pengusahaan hutan memberikan wewenang ke

pada pemegang hak untuk menebang kayu dalam areal hutan 

tertentu, aengadakan p^rmudaan dan pemeliharaan, mongelo- 

la, serta memasarkannya. Sedangkan hak pemungutan hasil 

hutan memberikan wewenang untuk menebang kayu dalam areal 

hutan paling luas seratus hektar untuk jangka v/akfcu sela- 

ma-lamanya dua tahun, mengambil kayu dan hasil hutan la- 

innya yang jumlahnya telah ditetapkan dalam surat izin 

yang bersangkutan untuk jangka v/aktu enam bulan* Di sam- 

ping itu, perbedaan yang lain di antara keduanya adalah 

hak pengusahaan hutan diberikan oleh Menteri Kehutanan, 

sedangkan hak pemungutan hasil hutan cukup diberikan oleh 

gubernur kepala daerah propinsi yang bersangkutan sesuai 

dengan petunjuk dari Menteri Kehutanan.

Hak pengusahaan hutan bukan merupakan hak atas ta- 

nah, melainkan hak keagrariaan, karena hak pengusahaan 

hutan tidak memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah 

dalam areal hutan yang diusahakan. Akan tetapi, apabila 

pemegang hak membutuhkan tanah yang terdapat di kawasan 

hutan yang diusahakannya untuk keperluan-keperluan yang 

ado hubungannya langsung dengan pengusahaan hutan, misal- 

nya: untuk mendirikan tempat penimbmnan kayu, perkantor- 

an, tempat penggergajian kayu, untuk tanaman tumpangsari 

bagi pekerja/ pengontrak tanaman, maka tidak perlu me-
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ngajukan permohonan dan tidak perlu pula dikeluarkan su-

2
rat keputusan pemberian hak atas tanah.

Dengan berjalannya waktu dan meningkatnya usaha di 

bidang penggalian kekayaan alam yang berupa hutan ini, 

maka perlu diadakan perubahan terhadap pasal 9 PP No. 21 

Tahun 1970. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Pe

merintah No. 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 PP 

No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak 

Pemungutan Hasil Hutan.

B. Subvek Hukum Pemegang Hak Pengusahaan Hutan

Dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1967 telah 

disebutkan bahwa pada dasarnya pengusahaan hutan negara 

dilakukan oleh Negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah, 

baik Pusat maupun daerah berdasarkan undang-undang yang 

berlaku. Kemudian, dalam pasal 14 ayat (3) nya disebutkan 

bahwa kepada perusahaan negara, perusahaan daeraht dan 

perusahaan swasta dapat diberikan hak pengusahaan hutan. 

Realisasi dari ketentuan-ketentuan di atas adalah adanya 

pembedaan terhadap penyelenggara/ pelaksana hak pengusa

haan hutan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1972 

tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara dan 

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1978 tentang Penambahan

15

Boedi Harsono, UUP A Se.jarah Penyusunan, Isi dan 
Pelaksanaannya. Bag. I, Jil. II, Jambatan, Jakarta, 1971, 
h. 335.

2
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Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan .Negara, maka wi

layah pengusahaan hutan di Pulau Jawa dibagi menjadi 3 

(tiga) Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara, 

yaitu wilayah kerja yang raeliputi:

1* seluruh areal {iutan di Daerah Tingkat I Jawa Te- 

ngah,yang disebut sebagai Perum Perhutani Unit I;

2. seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Ti

mur, yang disebut sebagai Perum Perhutani Unit II;

3. seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Ba- 

rat, yang disebut sebagai Perum Perhutani Unit 

III.

Perum Perhutani bertempat kedudukan dan berkantor £usat 

di Jakarta yang dipimpin oleh direksi yang terdiri dari 

seorang direktur utama yang dibantu oleh sebanyak-banyak- 

nya 3 (tiga) orang direktur. Direktur utama sebagai pim- 

pinan dan penanggung jawab dari Perum Perhutani bertang- 

gung jawab kepada Menteri Kehutanan. Sedangkan untuk ti- 

ap-tiap unit dipimpin oleh kepala unit yang berkedudukan 

di ibu kota propinsi, dan bertanggung jawab kepada Direk

tur Utama Perum Perhutani. Dari sini dapat diketahui bah- 

wa pemegang hak pengusahaan hutan di Pulau Jawa adalah 

Perum Perhutani Pusat, dan pelaksananya adalah ketiga U- 

nit tersebut. Oleh karena areal Hutan di seluruh Pulau 

Jawa ini tersebar di daerah-daerah tingkat II, maka pe- 

laksana pengusahaan hutan di daerah tingkat II dilakukan 

oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang dipimpin oleh

16
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kepala kesatuan pemangkuan hutan. Kedudukan kepala KPH 

merangkap sebagai administratur, hal ini disebabkan di 

samping !Perum Perhutani sebagai pemegang hak pengelolaan, 

juga merupakan perusahaan.

Sedangkan untuks pengusahaan hutan di luar Pulau 

Jawa, Pemerintah dapat bersama-sama dengan pihak lain rae- 

nyelenggarakan usaha bersama di bidang kehutanan. Hal ini 

sesuai dengan bunyi pasal 9 PP No, 21 Tahun 1970 yang me- 

nyebutkan bahwa hak pengusahaan hutan dapat diberikan ke

pada:

1. perusahaan milik Negara;

2. perusahaan swasta;

3. perusahaan campuran,

Menurut penjelasan PP tersebut, yang dimaksud dengan pe

rusahaan milik negara adalah perusahaan milik Pemerintah 

Pusat maupun daerah yang didirikan berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku, Perusahaan swasta adalah baik 

peruasahaan swasta nasional maupun perusahaan swasta a- 

sing yang berbadab hukum Indonesia, Sedangkan perusahaan 

campuran adalah usaha bersama antara perusahaan milik ne

gara atau perusahaan swasta nasional dengan perusahaan 

swasta asing, atau perusahaan milik negara dengan perwsa- 

haan swasta nasional dengan mendirikan badan hukum Indo

nesia.

Akan tetapi, ketentuan di atas selanjutnya diubah 

dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1975 yang bunyi:

17

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PELAKSANAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 
Dl KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN MADIUN

RIRIS RATNA DEWI AMBARWATI



nya sebagai berikut:

(1) Hak Pengusahaan Hutan dapat diberikan kepada;
a. perusahaan. milik negara;

'b. perusahaan swasta nasional yang berbentuk per- 
seroan terbatas (PT).

(2) Dalam hal dianggap perlu, maka penyimpangan ter
hadap ketentuan tersebut dalam ayat (1) ditetap- 
kan oleh Prestf-den.

Perubahan ini dikarenakan dalam perkembangan sekarang i- ' 

ni, tertama di bidang kegiatan kehutanan, kepada perusa

haan nasional telah memungkinkan untuk diberikan peranan 

yang lebih besar dalam hal mengelola dan mengusahakan ke

kayaan alam yang berupa hutan ini.

C. Prosedur Memperoleh Hak Pengusahaan Hutan

Dengan adanya perbedaan antara penyelenggara/ pe- 

laksana pengusahaan hutan di Pulau Jawa dengan di luar 

Pulau Jawa, hal ini akan menyebabkan perbedaan cara/ pro

sedur memperoleh hak pengusahaan hutan tersebut. Untuk 

pengusahaan hutan di Jawa, berdasarkan PP No. 15 Tahun 

1972 dan PP No. 2 Tahun 1978, pengelolannnya diserahkan 

kepada Perum Perhutani. Dengan demikian, secara otomatis 

tanpa mengajukan permohonan untuk memperoleh. hak, Perum 

Perhutani merupakan pemegang hak pengusahaan hutan di Ja

wa, sekaligus sebagai pelaksana tunggal pengusahaan hutan 

yang ada di seluruh Pulau Jawa.

Sedangkan untuk di luar Jawa, tata cara untuk mem

peroleh hak pengusahaan hutan diatur dalam Surat Keputus- 

an Direktur Jendral Kehutanan No. 2083/A-2/DD/1971 ten- 

tang Pedoman Prosedur Penyelesaian Permohonan Hak Pengu-
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sahaan Hutan dan-Surat Keputusan Direktur Jendral Kehu

tanan No. 14l/Kpts/DJ/I/l981 tentang Penyempurnaan dan 

Perubahan Prosedur Penyelesaian Perrnohonan Hak Pengusaha

an Hutan. Adapun tahap-tahap prosedur perrnohonan untuk 

memperoleh hak pengusahaan hutan adalah sebagai berikut:

1. mengajukan perrnohonan kepada Menteri Kehutanan, 

yang dilengkapi dengan peta areal yang diminta, 

akte perusahaan,bagan organisasi perusahaan, refe- 

rensi bank, neraca perusahaan, izin usaha perusa

haan, dan keterangan fiskal;

2. diadakan pertimbangan terhadap perrnohonan tersebut 

yang bertujuan untuk memastikan apakah perrnohonan 

tersebut sudah memenuhi syarat atau belum;

3. setelah mendapatkan persetujuan dan dinyatakan me- 

raenuhi syarat, maka diadakan checking areal oleh 

Direktorat Jendral Kehutanan;

4. berdasarkan checking areal, kemudian dibuat surat 

clearing areal yang disampaikan kepada gubernur 

kepala daerah yang bersangkutan untuk mendapatkan 

rekomendasi atas areal yang dimohon;

5. dilakukan survai ke areal yang dimohon untuk me- 

ngetahui secara pasti areal hutan tersebut;

'6. berdasarkan.'hasil survai yang dilakukan oleh: peru- 

sahaan yang bersangkutan bersaraa-sama dengan di

rektur bina program kehutanan, maka dibuat pene- 

tapan peta areal kerja hak pengusahaan hutan dan
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target produksi untuk perusahaan yang bersangkut-v 

an, sedangkan direktur bina produksi kehutanan me- 

netapkan besarnya investasi perusahaan tersebut 

serta menetukan persyaratan tentang industri per- 

kayuan yang wajib didirikan oleh perusahaan itu;

7. kemudian direktur tertib pengusahaan hutan menga- 

dakan penilaian terhadap rencana pengusahaan hutan 

dan jika disetujui, maka dikeluarkan surat pernya- 

taan perjanjian serta mengadakan persiapan surat 

keputusan hak pengusahaan hutan yang nantinya dia-
• »

jukan kepada Menteri Kehutanan untuk dimohonkan 

persetuj uannya;

8. setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehu

tanan, direktur bina produksi kehutanan melakukan 

penagihan iuran hak pengusahaan hutan sesuai de

ngan ketentuan surat keputusan;

9* apabila langkah-langkah tersebut di atas telah • 

terpenuhi, maka langkah yang terakhir adalah pe- 

nerbitan surat keputusan hak pengusahaan hutan. 

Tembusan permohonan untuk memperoleh hak pengusahaan hu

tan disampaikan kepada:

1. gubernur kepala daerah tingkat I proinsi yang ber- 

sangkutan, di mana areal hutan tersebut berada;

2. direktur bina program kehutanan direktorat jendral 

kehutanan;

3. direktur bina produksi kehutanan direktorat jEn-
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dral kehutanan;

4. direktur tertib pengusahaan hutan direktorat jen-

dral kehutanan;

5. dinas kehutanan propinsi yang bersangkutan.

D, Hak dan Kewa.jiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan

Pada garis besarnya, tujuan serta sasaran pengelo- 

laan hutan adalah guna mendapatkan keuntungan yang sebe- 

sar-besarnya dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi hu- 

tannya, sehingga kelestarian hutan itu sendiri akan dapat 

terjamin. Maka dari itu, bagi pemegang hak pengusahaan . 

hutan diberikan hak dan kewajiban dalam mengelola dan me

ngusahakan areal hutannya.

Hak-hak dari pemegang hak pengusahfaaan hutan ada

lah mengelola areal hak yang telah diberikan kepadanya 

dan mengambil hasil hutan sepanjang tidak raelanggar ke- 

tentuan-ketentuan kehutanan yang ada, yaitu:

1. menebang kayu;

2. mengolah;

3. mengangkut hasil hutaa;

4. memasarkannya.

Sedangkan kewajiban-kewa^iban bagi pemegang hak 

pengusahaan hutan antara lain:

1. wajib membayar:

a. iuran hak pengusahaan hutan;

b. iuran hasil hutan;

c. dana reboisasi;

21
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2. wajib membuat rencana karya pengusahaan hutan yang 

harus disetujui Menteri Kehutanan, yang terdiri 

dari:

a. rencana karya tahunan;

b. rencana^karya lima tahunan;

' 'c./ rencana karya; pengusahaan hutan;

3. wajib melaksanakan sendiri pengusahaan hutan yang 

bersangkutan;

4. wajib membangun prasarana-prasarana untuk melaksa

nakan pekerjaannya dan eksploitasi hutan;

5. wajib melaksanakan pengurusan dan pengamanan hutan 

dalam wilayah pengusahaan hutan yang bersangkutan;

6. wajib mengizinkan msyarakat adat atau masyarakat 

sekitar hutan untuk memungut hasil hutan sebagai- 

mana ditentukan oleh Undang-undang Pokok Agraria;

7* wajib membantu Pemerintah dalam melaksanakan pem- 

bangunan masyarakat di dalam areal kerja pengusa- 

haan hutan dan sekitarnya;

8. wajib untuk mengizinkan pemegang hak kuasa pertam- 

bangan melakukan usaha pertambangannya di areal 

hutan tersebut.

Terhadap kewajiban-kewajiban tersebut di atas, 

terdapat perbedaan antara kewajiban yang diberikan kepada 

Perum Perhutani dan kewajiban yang diberikan kepada peme

gang hak pengusahaan hutan di luar Jawa. Perbedaan terse

but -yaitu bagi Perum Perhutani diberikan kewajiban menga-
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dakan penanaman kembali (reboisasi) dan permudaan hutan

sesuai dengan jenis tanaman yang telah ditetapkan di ka-

v/asan hutan yang telah ditebangi. Sedangkan bagi pemegang

hak pengusahaan hutan di luar Jawa, tidak mempunyai kewa-

jiban untuk mengadakan^reboisasi dan permudaan hutan. 0-

leh karena itu, bagi pemegang hak pengusahaan hutan di 
t

luar Jawa ada kewajiban untuk membayar dana reboisasi.

Hal ini bertujuan untuk menjamin agar kegiatan reboisasi 

dan permudaan hutan serta pengawasannya dapat terlaksana 

dengan sebaik-baiknya.

y-
Wawancara dengan Bapak Suyanto Administratur Pe

rum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun, tanggal 
23 Mei 1988.
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ARTI PENTING HUTAN CAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 

DALAM PEMBANGUNAN

B A B  III

A. Arti Penting Hutan^

Sebagaimana telah disebutkan, b&hwa hutan sebagai 

salah satu sumber kekayaan alam Bangsa Indonesia mempu- 

nyai fungsi yang teramat penting bagi kehidupan bangsa. 

Oleh karena itu, untuk memperoleh manfaat yang sebesar 

besarnya dari hutan, perlu adanya suatu perencanaan hutan 

yang meliputi peruntukan, penyediaan, pengadaan, serta 

penggunaan hutan yang ada di seluruh wilayah Republik In

donesia. ̂  Di samping itu, agar semua hutan dapat memenuhi 

fungsinya dengan baik, maka perlu pula diatur pengurusan 

dan pengusahaannya.

Sehubungan dengan fungsi sosial ekonomi serta pe- 

manfaatan dari hutan, maka menurut UU No. 5 Tahun 1967 

hutan di Indonesia dapat dibagi berdasarkan pemilikan, 

fungsi, dan peruntukannya. Berdasarkan pemilikannya, hu- 

hutan dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. hutan negara ialah semua hutan yang tumbuh di atas 

tanah yang bukan tanah milik;

2. hutan milik ialah hutan yang tumbuh atau ditanam

^Undang-undang No. 5 Tahun 1967, Penjelasan pasal
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di atas tanah milik, yang dapat dimiliki oleh o- 

rang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan o- 

i’ang lain atau badan hukum.

Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibagi menjadi 

empat jenie, yaitu: \

1. hutan'lindung ialah kawasan hutan yang karena ke- 

adaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengatur 

tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, 

serta pemeliharaan kesuburan tanah;

2. hutan produksi ialah kawasan hutan yang diperun

tukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi 

keperluan masyarakat pada umumnya, dan khdsusnya 

untuk pembangunan, industri, dan ekspor;

3. hutan suaka alam ialah kawasan hutan yang karena 

sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk 

perlindungan alam hayati dan/ atau manfaat-manfaat 

lainnya, yaitu:

a. hutan suaka alam yang berhubungan dengan 

keadaan alamnya yang khas termasuk alam he- 

wani dan alam nabati, perlu dilindungi un

tuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebu- 

dayaan, disebut cagar alam;

b. hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai 

suatu tempat hidup margasatwa yang mempu- 

nyai nilai yang khas bagi ilmu pengetahuan 

dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan
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kebanggaan nasional, disebut suaka marga- 

satwa;

4* hutan wisata ialah kawasan hutan yang diperuntuk- 

kan secara khusus untuk dibina dan dipelihara gu- 

na kepentingan ^ariwisata dan/ atau wisata buru, 

yaitu;.

a. hutan wisata yang msmiliki keindahan alam, 

baik keindahan nabati, keindahan hewani, 

maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai 

corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepen

tingan rekreasi dan kebudayaan, disebut hu

tan wisata;

b, hutan wisata yang di dalamnya terdapat sat

wa buru yang raemungkinkan diselenggarakan- 

nya pemburuan yang teratur bagi kepentingan 

rekreasi, disebut taman buru.

Sedangkan berdasarkan peruntukannya, hutan dapat 

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. hutan tetap ialah hutan baik yang sudah ada maupun 

yang akan ditanam atau tumbuh secara alami di da

lam kawasan hutan;

2. hutan cadangan ialah hutan yang berada di luar ka

wasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan 

dan tidak dibebani hak milik, dan apabila diperlu- 

kan, hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan te- 

tap;
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3. hutan lainnya ialah hutan yang ada di luar kawasan 

hutan dan di luar hutan cadangan, misalnya hutan 

yang terdapat pada tanah milik atau tanah yang di- 

bebani hak-hak lainnya,

Dengan adanya ^embagian jenis-jenis hutan tersebut 

di atas, maka dapat kita lihat bahwa hutan mempunyai arti 

dan manfaat yang teramat penting bagi kehidupan manusia, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Hutan mempu

nyai fungsi yang menguasai hajad hidup orang banyak, an- 

tara lain:

1. raengatur tata air, mencegah dan membatasi bahaya 

banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan ta

nah;

2. memenuhi produksi hasil hutan untuk keperluan ma- 

syarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperlu

an pembangunan, industri dan ekspor;

3. membantu pembangunan ekonomi nasional pada umumnya 

dan mendorong industri hasil hutan pada khususnya;

4. melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh 

yang baik;

5. memberi keindahan alam pada umumnya dan khususnya 

dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman 

wisata, taman buru untuk kepentingan ilmu pengeta

huan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata;

6. merupakan salah satu unsur basis strategi perta- 

hanan nasional;
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7. memberikan .manfaat-manfaat lain yang berguna bagi 

umum.

D^lam hubungannya dengan hak pengusahaan hutan, 

dari berbagai jenis hutan yang telah saya sebutkan di a- 

tas, yang dapat diberikan hak pengusahaan hutan hanyalah 

hutan produksi, karena hutan produksi diperuntukkan guna 

memperoleh produksi hasil hutan yang bertujuan untuk me- 

menuhi kebutuhan manusia, dengan memberikan manfaat pro

duksi kayu dan hasil hutan lainnya.

B. Peranan Pengusahaan Hutan Dalam Pembangunan

Sesuai dengan makna yang tertuang dalam pasal 33 

UUD 1945, yaitu bahwa segala kekayaan alam yang terkan- 

dung di bumi Indonesia ini harus dipergunakan dan diman- 

faatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demiki- 

an halnya dengan hutan, hutan sebagai salah satu sumber 

kekayaan alam harus digali dan dimanfaatkan sedemikian 

rupa, sehingga dapat memberikan sumbangan yang besar ba- 

pembangunan masyarakat Indonesia, khususnya pembangunan . 

di bidang ekonomi sosial.

Pengelolaan dan pengusahaan hutan yang dilaksana- 

kan oleh Pemerintah, tidak lain merupakan perwujudan dari 

penggalian kekayaan alam yang berupa hutan. Kebijaksanaan 

kebijaksanaan yang diberikan Pemerintah dalam rangka pe

ngusahaan hutan bertujuan agar pengusahaan hutan dapat . 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak merugikan 

kepentingan bangsa, sehingga apa yang menjadi maksud dan

28

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PELAKSANAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 
Dl KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN MADIUN

RIRIS RATNA DEWI AMBARWATI



tujuan dari pasal 33 UUD 194-5 tersebut tercapai.

Ditinjau dari berbagai segi, pengusahaan hutan 

yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, akan mempunyai 

arti yang penting dalam membantu. >lajunya pembangunan,, Hal 

ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. dari segi ekonomi, pengusahaan hutan sangat mem

bantu Pemerintah dalam rangka pengadaan dana dan 

dapat memberikan pemasukan devisa yang sangat di- 

perlukan oleh negara, sebagai contoh: hasil pengo- 

lahan produksi hasil hutan yang kemudian dipasar- 

kan, baik yang diekspor ke luar negeri maupun un

tuk kebutuhan dalam negeri sendiri, dalam pemasar- 

annya tentunya akan dikenakan pajak-pajak atau i- 

uran-iuran dari Pemerintah. Dengan demikian, akan 

memberikan pemasukan dana kepada Pemerintah yang 

yang berasal dari iuran-iuran atau pajak-pajak pe- 

saran hasil produksi;

2. dilihat dari segi lapangan pekerjaan, pengusahaan 

hutan banyak menyerap tenaga kerja, baik yang be

rupa pegawai tetap dari suatu perusahaan pengusa

haan hutan maupun pekerja harian atau pekerja kon- 

trak yang hanya dalam waktu-waktu tertentu saja 

dibutuhkan'Oleh perusahaan tersebut. Kegiatan-ke- 

giatan kehutanan khususnya dalam bidang pengusaha

an hutan, seperti halnya penebangan, penanaman, 

pemeliharaan, pengolahan, sampai pada pemasaran
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produksi hasil hutan, membutuhkan banyak tenaga 

kerja. Dari sini dapat kita lihat bahwa pengusaha

an hutan sangat membantu dalam menciptakan lapang- 

an pekerjaan, dan hal ini secara tidak langsung 

membantu Pemerintah dalam menghadapi masalah kete- 

nagakerjaan di negara kita ini;

dengan meningkatnya pembangunan di mana-mana serta 

makin bertambahnya kebutuhan*masyarakat akan pera- 

latan rumah tangga, maka kebutuhan kayu akan sema- 

kin meningkat. Di samp'ing itu, dengan majunya in- 

dustri pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya un

tuk kebutuhan bahan-bahan bangunan, seperti: ply

wood, hardboard, dan sebagainya, akan bertambah 

pula kebutuhan hasil hutan yang berupa kayu seba-
j

gai bahan bakunya. Dari segi ini dapat dikatakan 

dikatakan bahwa pengusahaan hutan yang raenghasil- 

kan produksi hasil hutan secara langsung menunjang 

pelaksanaan pembangunan fisik dan peralatan-pera- 

latan rumah tangga;

dengan dibangunnya sarana-sarana yang dibutuhkan 

dalam kegiatan pengusahaan hutan, misalnya: jalan 

jalan, saluran air, dan lain-lain, akan memberikan 

manfaat yang besar bagi masyarakat yang tinggal di 

dalam maupun di sekitar hutan tersebut. Dengan di

bangunnya sarana-sarana tersebut, akan semakin 

memperlancar kebutuhan transportasi dan komunikasi
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masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dengan 

daerah lainnya maupun dengan kota;

5. dalam hal pengadaan pangan, kegiatan pengusahaan 

hutan juga membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari 

terhadap masyarakat, khususnya terhadap tenaga te- 

bang, tenaga tanam reboisasi, dan lain-lain yang 

tinggal di daerah sekitar hutan tersebut. Para te

naga kerja tersebut selain menerima upah dari pe

rusahaan, juga diperbolehkaii menanam tanaman tum- 

pangsari, seperti; padi, Jagung, ketela pohon, dan 

beberapa jenis tanaman palawija lainnya di sela 

sela tanaman utama yang telah ditetapkan- Dengan

demikian, kebutuhan sehari-hari mereka, terutama

5kebutuhan pangan akan terpenuhi.

Dari beberapa hal yang telah saya uraikan di atas, 

terbukti bahwa kegiatan kehutanan di bidang pengusahaan 

hutan sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi yang 

lebih penting lagi adalah bahwa di dalam pelaksanaannya, 

pengusahaan hutan harus tetap memperhatikan asas-asas 

yang terkandung dalam pengusahaan hutan itu sendiri, yak- 

ni asas kelestarian dan asas perusahaan. Hal ini dimak- 

sudkan agar kegiatan di bidang kehutanan ini dapat ber-

c
Wawancara dengan Bapak Suyanto, Administratur P e - 

rum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun, tanggal 
23 Mei 1988.
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langsung secara terus-raenerus dan berkesinambungan tanpa 

merugikan kepentingan bangsa dan negara*
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PELAKSANAAN PENGUSAHAAN HUTAN 

DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) MADIUN*

B A B  IV

Setelah kita me^ngetahui ruang lingkup hak pengusa

haan hutan ditinjau dari peraturan perundangan yang telah 

ada, maka ada baiknya pula apabila kita mengetahui prak- 

tek/ pelaksanaan pengusahaan hutan itu sendiri. Untuk me

ngetahui praktek/ pelaksanaan pengusahaan hutan, saya te

lah melakukan penelitian ke salah satu perusahaan pengu

sahaan hutan yang pengelolaannya dilakukan oleh Negara, 

tepatnya pengusahaan hutan yang dikelola oleh Perum Per

hutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun.

Kawasan hutan Perum Perhutani KPH Madiun berada di 

wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur, oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa Perum Perhutani KPH Madiun me

rupakan bagian dari Perum Perhutani Unit II, Perum Perhu

tani KPH Madiun dipimpin oleh seorang Administratur seka- 

ligus sebagai Kepala KPH yang berkedudukan di Kota Madi

un. Pendirian Perum Perhutani KPH Madiun ini diatur ber

dasarkan PP No. 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusaha

an Umura Kehutanan Negara dan PP No. 2 Tahun 1978 tentang 

Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Nega

ra.

Secara administratip, kawasan hutan Perum Perhuta.- 

ni KPH Madiun sebagian besar berada di wilayah Daerah
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Tingkat (Dati) II-Kabupaten Madiun, sebagian masuk wila

yah Dati II Ponorogo, dan sebagian kecil masuk wilayah 

Dati II 'Kabupaten Magetan. Wilayah kerja Perum Perhutani 

KPH Madiun dibatasi oleh KPH-KPH tetangga, yaitu sebelah 

utara berbatasan dengan KPH Saradan; sebelah timur berba- 

tasan dengan KPH Saradan dan Lawu Ds.; sebelah barat ber

batasan dengan KPH Lawu Ds. dan KPH Ngawi; dan sebelah 

selatan berbatasan dengan KPH Lawu Ds. Letak KPH Madiun 

yang berada di tengah-tengah tersebut amat menguntungkan, 

terutama dalam segi pemasaran hasil produksinya. Namun 

karena terletak pada jalur lintasan angkutan umum yang 

ramai, maka keamanan hutannyapun menjadi rawan.

Kawasan hutan Perum Perhutani KPH Madiun memiliki 

hutan produksi (sebagian besar) dan hutan lindung. Untuk 

hutan produksi, dibagi dalam dua kelas perusahaan, yaitu:

1. kelas perusahaan jati, sebagian besar berada di 

wilayah Madiun Utara, yang sebagian besar terdiri 

dari tegakan hutan yang berupa tanaman-tanaman ja- 

ti;

2. kelas perusahaan kayu putih, berada di wilayah Ma

diun Selatan, sebagian besar terdiri dari tegakan 

hutan yang berupa tanaman-tanaman kayu putih.

Akan tetapi, selain terdapat tanaman-tanaman jati dan ka

yu putih, di dua areal kelas perusahaan tersebut masih 

terdapat tamaman-tanaman lain, seperti tanaman mahoni dan 

sonokeling. Khusus untuk areal perusahaan jati, terdapat
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tanaman murbei yang digunakan untuk pemeliharaan ulat su- 

tera, oleh karena itu areal ini juga dapat disebut seba<- 

gai huta'n serba guna. Sedangkan produksi yang dihasilkan 

oleh dua kelas perusahaan tersebut adalah:

1. kayu jati, dari, hasil tebangan tanaraan-tanaman ja- 

ti dapat dihasilkan produksi kayu perkakas dan ka

yu bakar. Dalam hal pengolahan kayu, di Perum Per

hutani KPH Madiun didirikan Industri Penggergajian 

Kayu Mesin, yang mempunyai tugas utama mengolah 

kayu glondong menjadi kayu gergajian ekspor dan 

kayu gergajian untuk kebutuhan lokalj

2. minyak kayu p.utih, dari hasil tanaman kayu putih 

dapat diproduksi minyak kayu putih. Untuk itu, ma

ka di Perum Perhutani KPH Madiun didirikan Pabrik 

Minyak Kayu Putih, yaitu di wilayah Madiun Sela- 

tan;

3. kokon, dari tanaman-tanaman murbei yang digunakan 

untuk memelihara ulat sutera, dapat dihasilkan ko

kon yang nantinya apabila diproses/ dipintal dapat 

menghasilkan benang sutera.^

Untuk pemasaran hasil produksi, sebagian besar di- 

lakukan sendiri oleh Perum Perhutani KPH Madiun, baik 

yang berupa kayu maupun non kayu. Di samping itu, Perum
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^Perum Perhutani KPH Madiun, Uraian Singkat KPH 
Madiun, 1980, h. 15.
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Perhutani KPH Madiun juga bekerja sama dengan pihak lain. 

Untuk kelas perusahaan jati, Perum Perhutani KPH Madiun 

memiliki beterapa tempat penimbunan kayu (TPK) dan sarana 

sarana angkutan.

Kegiatan-kegiafan selanjutnya yang dilakukan Perum 

Perhutani KPH Madiun adalah usaha-usaha dalam rangka men- 

jamin kelestarian hutan. Usaha-usaha tersebut anjara la-/, 

in:

1. pembuatan tanaman hutan atau juga disebut penghu- 

tanan kembali tanah-tanah kosong (speed up reboi

sasi) yang dilakukan terhadap tanah-tanah kosong 

bekas tebangan;

2. pemeliharaan/ penyempurnaan dan pengamanan hasil 

reboisasi;

3. pemeliharaan hutan, yaitu pemeliharaan terhadap 

tanaman-tanaman hutan yang telah ada, agar pertura- 

buhannya tidak tertanggu oleh hal-hal yang dapat 

menghambat pertumbuhannya. Pemeliharaan hutan da

pat dilakukan dengan pernangkasan tanaman-tanaman 

sela, pembersihan eemak belukar, penjarangan pohon 

untuk memberikan ruang tumbuhnya, dan sebagainya;

4. perlindungan hutan, yaitu perlindungan terhadap 

tanaman-tanaman hutan dari gangguan-gangguan yang 

berupa bahaya kebakaran, penggembalaan hewan yang 

menyebabkan kerusakan hutan, pencurian dan pelang- 

garan lainnya, serta gangguan penyakit dan hama
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yang dapat merusak tanaman-tanaman hutan.^

Di 'samping usaha-usaha yang telah saya sebutkan di 

atas, Perum Perhutani KPH Madiun juga telah mengadakan 

usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan 

atau kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan (rural 

community development). Kemudian, agar kegiatan kehutanan 

dan rural community development dapat dilaksanakan dan 

berhasil dengan baik, maka terhadap para pelaksana perlu 

dibekali berbagai ketrampilan dan pengetahuan, yaitu de

ngan jalan diadakan latihan-latihan kerja mengenai bidang 

tebangan (eksploitasi), bidang pembinaan hutan, bidang 

pengamanan, cara penanaman berbagai jenis biji, dan lain 

lain.

Dengan uraian-uraian di atas, sebagaimana peneli- 

tian yang saya lakukan, maka kita akan dapat menarik sua- 

tu gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan o- 

leh suatu perusahaan pengusahaan hutan dalam rangka me

laksanakan hak pengusahaan hutannya. Dan dengan demikian, 

kita akan lebih menetahui dan memahami bagaimana pelaksa

naan pengusahaan hutan itu, tidak hanya sekedar yang ter- 

dapat dalam peraturan perundangan saja, akan tetapi juga 

dalam praktek pelaksanaannya.
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Kelestarian Hutan Kelas Perusahaan Jati, Madiun, 1980, 
h. 24.
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B A B Y

HAMBATAN-HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM 

PELAKSANAAN PENGUSAHAAN HUTAN

A. Gangguan-gangguan Terhadap Hutan dan Pengaruhnya Bagi 

Pengusahaan Hutan

Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang mempunyai 

fungsi strategis dan menguasai hajad hidup orang banyak, 

akan selalu berkaitan dengan perkembangan kehidupan ma- 

syarakat yang semakin kompleks dan selalu berkembang. De

ngan semakin meningkatnya kebutuhan akan hasil hutan, se- 

irama dengan lajunya pembangunan, semakin tumbuhnya in- 

dustri-industri yang mengolah hasil hutan, dan sebagai-. . 

nya, kesemuanya itu langsung maupun tidak langsung berpe- 

ngaruh pula terhadap keamanan hutan, khususnya khususnya 

dalam hal pengusahaan hutan. Belum lagi faktor-faktor 

yang menyangkut kependudukan yang selalu meningkat. Se

makin terbukanya daerah-daerah terpencil, dengan adanya 

pembangunan-pembangunan dan.’p.erbaikan-perbaikan sarana 

sarana komunikasi, mengakibatkan meningkatnya dengan ce- 

pat mobilitas penduduk, berakibat pula kejahatan kejahat- 

an dan pelanggaran hutan yang semula merupakan kejahatan 

tradisionil menjadi semakin meningkat, baik dalam kwali- 

tas maupun kwantitasnya. Dengan demikian, cara-cara pe- 

nanggulangannyapun harus disesuaikan dengan perkembangan 

yang telah ada, baik dalam metode maupun sarana-sarana-
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nya.

Gangguan-gangguan hutan yang berpengaruh bagi ke

lestarian hutan dan pengusahaan hutan dapat berupa:

1, gangguan terhadap tanah di hutan yang disebut de- 

bibrikan hutan^ yaitu merabuka tanah atau bercocok 

tanam.pada tanah-tanah jiang terletak di dalam hu

tan tetap dengan tidak mendapat ijin dari petugas 

yang berkuasa, yaitu dengan cara menduduki, me-; 

mengerjakan atau menguasai sebidang tanah hutan, 

mempunyai tanaman, rumah atau bangunan lainnya di 

atasnya, dengan tidak mempersoalkan apakah rumah 

atau bangunan itu ditempati/ dipergunakan atau ti- 

dak.' Bibrikan hutan dalam jumlah yang besar pada 

saat ini boleh dikatakan tidak pernah terjadi, ke- 

cuali di beberapa tempat tertentu yang pada umum- 

nya disebabkan oleh:

a. terlibatnya petugas-petugas kehutanan dalara 

hal pemungutan-pemungutan uang secara liar 

terhadap para penggarap, yang dianggapnya 

sebagai imbalan merestui bibrikan hutan;

;b. kurangnya pengawasan dan kurang cepatnya 

dalam usaha penanggulangan;

c. kurangnya tanah-tanah garapan.

39

^Abdul Kafi, "Pengamanan Hutan", Perum Perhutani 
Pusat Pendidikan Kehutanan Madiun, 1983, h. 50.
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Penanggualangan terhadap bibrikan hutan ini dapat 

dilakukan dengan jalan:

a. meningkatkan pengawasan terhadap para petu- 

gas agar jangan sampai melakukan pemungutan 

pemungutan secara liar;

b. .penambahan lapangan pekerjaan di bidang ke

hutanan;

c. diadakan transmigrasi;

d. penerangan/ penyuluhan.

Tindakan-tindakan di atas merupakan tindakan pre- 

ventip, sedangkan tindakan represipnya adalah me

lakukan penangkapan dan penuntutan terhadap para 

pelanggar.

pencurian kayu/ hasil hutan lainnya,

Masalah pencurian kayu/ hasil hutan lainnya ini 

merupakan gangguan hutan yang akibatnya dapat di- 

rasakan secara langsung oleh perusahaan pengusaha

an hutan. Tiap-tiap daerah mempunyai latar bela- 

kang yang berbeda-beda terhadap istilah pencurian 

hutan,- terutama di luar Jawa, di mana hukum adat 

masih diiktitti, istilah pencurian pencurian hutan 

ini sebenarnya tidak dapat diterima, karena masya- 

rakat di sana merasa bahwa mengambil hasil hutan 

merupakan haknya yang telah berlangsung secara te- 

rus-menerus, Pada umumnya, latar belakang pencuri

an kayu/ hasil hutan lainnya adalah karena taraf
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kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan 

yang masih rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan 

yang tersedia, lokasi hutan, kebutuhan masyarakat 

akan hasil hutan, tingkat ketertiban perusahaan 

perusahaan yang mengolah hasil hutan, dan sebagai- 

nya. Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pe- 

nanggulangan pencurian kayu/ hasil hutan ada dua 

cara, yaitu dengan security approach dan properity 

approach. Usaha-usaha tersebut antara lain:

a. mengadakan pengawasan yang teratur terhadap 

daerah-daerah yang rawan;

b. pengadaan pos-pos penjagaan/ pemeriksaan 

angkutan hasil hutan;

c. mengadakan pembinaan masyarakat dalam ben- 

tuk penyuluhan;

d. memberikan lapangan pekerjaan masyarakat 

sekitar hutan;

e. penindakan terhadap para pelaku pelanggar^ . 

an;

f. usaha-usaha lain yang disesuaikan dengan 

latar belakang dan Keadaan setempat.

Usaha-usaha tersebut di atas dimaksudkan untuk 

mencegah, mengurangi dan memberantas berbagai ben- 

tik pencurian kayu/ hasil hutan di hutan. 

penggembalaan ternak di hutan.

Penggembalaan ternak yang dilakukan di dalam hutan
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disebabkan .karena kurangnya lapangan-lapangan atau 

tempat penggembalaan di desa-desa dan pemilik ter- 

nak tidak memberi makan dalam kandang. Penggemba

laan ternak di hutan-hutan, terutama yang berba- . 

tasan dengan desa-desa, sepintas lalu tidak mempu- 

nyai pengaruh yang besar terhadap hutan, tetapi 

kenyataannya menimbulkan kerusakan-kerusakan yang 

cukup berat, yang dapat menyebabkan matinya pohon 

pohon di hutan, bahkan dapat menimbulkan suatu e-‘ 

rosi tanah. Hal ini akan menguramgi jumlah produk

si kayu maupun hasil hutan lainnya. Usaha-usaha 

yang dilakukan untuk menaggulangi masuknya ternak 

ke dalam hutan antara lain dengan:

a. penanaman tanaman pagar di sekeliling hu

tan;

b. penyuluhan dan penarangan agar peraturan 

peraturan yang menyangkut mengenai penggem

balaan dapat ditaati;

c. penyediaan lapngan penggembalaan khusus a- 

tau penyediaan makanan ternak;

d. pemasangan tanda-tanda larangan di tempat 

tempat tertentu;

e. mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.

4* kebakaran hutan.

Gangguan hutan yang berupa kebakaran hutan banyak
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terjadi di daerah-daerah yang raempunyai jenis ta

naman hutan yang peka dan mudah rusak oleh bahaya 

tfebakaran, seperti tanaman jati,.dan pinus. Keba- 

karan hutan merupakan penyebab kerusakan yang pa

ling banyak memigikan, karena kerugian sebagai a- 

kibat kebakaran hutan yang besar dapat terjadi da

lam waktu yang singkat. Setiap daerah mempunyai 

sebab-sebab kebakaran yang berbeda-beda, akan te- 

tapi pada umumnya timbulnya kebakaran hutan dapat 

disebabkan oleh*:

a. adanya orang yang dengan sengaja atau kare

na kelalaiannya menyalakan atau membawa api 

di dalam hutan atau di tepi hutan;

b. adanya suatu keadaan yang menimbulkan api 

di dalam hutan, seperti: meletusnya gunung 

berapi, sambaran petir, dan sebagainya.

Penanggulangan terhadap kebakaran hutan tidak ha- 

nya meliputi kegiatan-kegiatan pemadaman api atau 

kebakaran saja, tetapi juga meliputi pencegahan 

dan persiapan menghadapi kebakaran. Pencegahan ke

bakaran dapat dilakukan dengan usaha-usaha:

a. memberikan penerangan dan penyuluhan kepada 

semua lapisan masyarakat, baik yang berada 

di sekitar hutan maupun masyarakat kota, 

terraasuk anak-ahak sekolah;

b. memperketat pengawasan daerah-daerah yang
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berbatasan dengan hutan;

c. memberikan sanksi dan hukuman kepada orang 

yang menimbulkan kebakaran, agar timbul ke- 

jeraan dan kesadaran bagi masyarakat;

d. penyernpu^naan teknik pemadaman kebakaran, 

Sedangkan persiapan menghadapi kebakaran adalah 

perencanaan yang dilakukan dalam menghadapi ke- 

mungkinan terjadinya kebakaran, baik terhadap alat 

alatnya, petugas-petugasnya, maupun keikutsertaan
0

masyarakat sekitar hutan. Pada umumnya, sebagian 

besar dari kebakaran hutan yang pernah terjadi 

terutama disebabkan karena perbuatan manusia, se

dangkan kebakaran yang ditimbulkan karena petir, 

letusan gunung berapi, dan sebab-sebab yang lain 

jarang sekali terjadi.

Dengan adanya gangguan-gangguan hutan tersebut di 

atas, sudah barang tentu akan mempengaruhi kelancaran pe

laksanaan pengusahaan hutan. Oleh karena kompleksnya fak- 

tor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan 

hutan, maka dalam penanggulangannyapun di samping melaku- 

kan tindakan-tindakan preventip dan represip dari pelak- 

sana pengusahaan hutan, usaha pengamanan hutan juga dila

kukan oleh polisi khusus (polsus) kehutanan, yang tugas-/

8Ibid., h. 43.
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nya mengadakan patraili hutan. Akan tetapi pelaksanaan pe- 

ngamanan hutan oleh polsus sampai sekarang ini masih ku- 

rang/ minim sekali, hal-..ini disebabkan luas hutan yang a- 

ada di seluruh Indonesia, terutama hutan produksi, tidak 

sebanding dengan jumla^i petugas keam^nan hutan (polsus) 

yang ada.

B. Partisipasi Pelaksana Pengusahaan Hutan dalam Usaha 

Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Sekitar Hutan

. Telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk me- 

nanggulangi kerusakan hutan, akan tetapi belum banyak 

membawa hasil yang memuaskam, oleh karena. itu dicari cara 

lain yang mungkin lebih membawa hasil. Usaha tersebut a- 

dalah turut sertanya pelaksana pengusahaan hutan dalam u- 

saha meningkatkan taraf hidup/ kesejahteraan masyarakat 

yang tinggal di sekitar hutan (rural community develop

ment). Dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar 

hutan, diharapkan dapat mengurangi kerusakan-kerusakan
Q

hutan akibat pelanggaran dan kejahatan hutan.

Taraf kehidupan masyarakat di daerah sekitar hutan 

sebagian besar masih di bawah garis kemiskinan, mata pen- 

caharian mereka ialah bertani, buruh tani kecil, beter- 

nak, mencari kayu bakar dan daun jati di hutan, dan seba- 

gainya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka menga-

45

^Moerjono, "Usaha Peningkatan Taraf Hidup Masyara
kat Desa Sekitar Hutan Jati di Jawa", h. 2.
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rahkan mata pencahariannya ke hutan, baik sebagai pekerja 

di perusahaan pengusahaan hutan maupun hanya mencari ha

sil hutan di hutan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan ta- 

raf kehidupan masyarakat desa sekitar hutan antara lain 

dengan diadakannya proyek-proyek khusus, seperti: inmas 

tumpangsari, agroforestry, pemeliharaan lebah madu, pem- 

buatan captering air, check dam, dan lain-lain. Sebenar- 

nya dan secara tidak langsung, usaha-usaha tersebut dila

kukan dalam rangka pengaman hutan, akan tetapi pendekatan 

yang digunakan lebih manusiawi dan lebih menguntungakan 

berbagai pihak.

1./, Inmas Tumpangsari

Proyek inmas tumpangsari ini dimaksudkan untuk me- 

naikkan penghasilan para petani penggarap/ pengon- 

trak tanaman di hutan. Kegiatan ini dilakukan de

ngan cara meminjami pupuk, obat-obatan dan bibit 

bibit tanaman palawija. Peminjaman sarana-sarana 

produksi tersebut nantinya harus dikembalikan dari 

hasil panenan sebesar harga pupuk, bibit, dan obat 

obatan yang diterima.

2. Agroforestry .
i

Agroforestry merupakan/istilah baru yang diberikan 

oleh Badan Internasional Bidang Kehutanan Kemasya- 

rakatan Dunia, yang sebetulnya telah lama dilaksa- 

nakan di Indonesia. Agroforestry adalah usaha ter-
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padu antara tanaman pertanian dan tanaman kehutan

an di dalam suatu lahan dengan tidak meninggalkan 

p.rinsip kelestarian sumber daya alam dan lingkung- 

an hidup. Cara penaraman tumpangsari yang telah

lama dilaksanakan di Indonesia sejak dulu adalah 
\

merupakan salah satu dari agroforestry. Sedangkan 

bentuk agroforestry yang lain misalnya:

a. pemeliharaan lebah madu, yaitu dengan mena- 

nam tanaman berbunga yang dapat mengadi ma- 

kanan lebah madu. Usaha ini merupakan usaha 

sampingan masyarakat sekitar hutan yang da

pat menambah penghasilan;

b. proyek rumput gajah, yaitu menanam tanaman 

rumput gajah di bawah tegakan jati yang 

tempatnya telah ditentukan. Hal ini teruta- 

ma untuk memberi contoh kepada masyarakat 

sekitar hutan dalam menyediakan makanan ba

gi ternaknya, sekaligus dapat mengurangi 

penggembalaan ternak di hutan.

Captering air

Dengan dibuatnya captering air, maka kesulitan ma

syarakat sekitar hutan dalam hal penyediaan air 

bersih akan teratasi, karena pembuatan captering 

dapat mengalirkan air bersih dari mata air yang 

letaknya jauh di dalam hutan yang sulit dicapai 

masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya air bersih
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di desa-desa, maka akan meningkatkan kesehatan ma- 

:_syarakat yang berarti meningkatkan kesejahteraan 

msreka*

4. check dam

Pembuatan checl^ dam terutama ditujukan untuk pe- 

ngendalian banjir, dan fungsi yang kedua adalah 

untuk pengairan sawah-sawah masyarakat sekitar hu

tan. Dengan pengairan yang teratur, maka akan me

ningkatkan produksi pangan, terutama di daerah se

kitar hutan yang belum ada pengairan secara tek- . 

nis.

Selain proyek-proyek khusus yang telah saya urai- 

kan di atas, usaha-usaha lain yang bertujuan melancarkan 

hubungan transportasi dan komunikasi antara daerah yang 

satu dengan daerah yang lain di sekitar hutan juga telah 

dilakukan, yaitu pembangunan dan perbaikan jalan-jalan. 

Dengan adanya jalan-jalan tersebut, akan membuka desa-de

sa sekitar hutan yang dulunya tertutup dan hanya mempu- 

nyai jalan setapak yang hanya dapat dilalui pajalan kaki. 

San pembangunan jalan-jalan tersebut adalah sinkron de

ngan jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah, 

sehingga tidak ada satu desapun yang tak dapat dijangkau 

eleh aparat pemerintah daerah. Dengan demikian, program 

pembangunan Pemerintah Pusat dapat tersebar luas sampai 

ke pelosok-pelosok desa sekitar hutan, dan pemerataan 

pembangunan beserta hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh

48

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
PELAKSANAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 
Dl KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN MADIUN

RIRIS RATNA DEWI AMBARWATI



masyarakat desa tersebut."^

Sudah menjadi suatu kenyataan, bahwa apabila kita 

berbicaf*a masalah hutan dan kehutanan dengan segala aspek 

yang ada di dalamnya, maka kita akan selalu dihubungkan 

dengan problem sosialsekonomi yang menyangkut kehidupan 

masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, karena 

keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap kondisi hutan itu sendiri. 

Dan hal ini akan berpengaruh pula bagi kelancaran pelak

sanaan pengusahaan hutan.

49
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B' A B VI 

PENUTUP

A, Kesimpulan

Dari uraian-ur^ian yang telah saya kemuk'akan dalam 

bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan be- 

rikut ini:

1. dalam menggali dan memanfaatkan sumber kekayaan a- 

lam yang berupa hutan, yaitu dengan diadakannya 

pengusahaan hutan, Pemerintah telah mengambil ke- 

bijaksanaan dengan mengeluarkan peraturan-peratur- 

an tentang hak pengusahaan hutan, yang pada dasar- 

nya bertujuan agar di dalam pelaksanaannya, pengu

sahaan hutan tetap berpedoman pada asas kelesta

rian alam dan asas perusahaan;

2. pemanfaatan sumber kekayaanalam yang berupa hutan 

yang dilaksanakan dengan pengusahaan hutan, di Pu

lau Jawa dilakukan sepenuhnya oleh Perum Perhuta*- 

ni, sedangkan untuk hutan di luar Jawa pengusaha- 

annya dapat diberikan kepada perusahaan nasional 

atau perusahaan daerah dan perusahaan swasta yang 

berbentuk perseroan terbatas (PT);

3. hutan mempunyai arti yang penting bagi kehidupan 

manusia, oleh karena itu dalam pemanfaatannya di- 

perlukan suatu perencanaan yang sedemikian rupa, 

sehingga semua hutan yang ada di seluruh wilayah
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RI ini dapat memenuhi fungsinya dengan baik;

4. ditinjau dari berbagai segi, pengusahaan hutan 

njempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan 

pembangunan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung;

5* pengusahaan hutan yang dilaksanakan oleh Perum 

Perhutani KPH Madiun selain ditujukan untuk mema- 

nuhi kebutuhan perusahaan sendiri, usaha-usaha 

yang telah dilakukan juga bertujuan untuk mening

katkan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat 

yang tinggal di sekitar hutan KPH Madiun;

6. gangguan-ganggaan hutan, baik yang dilakukan oleh 

manusia maupun sebafe-sebab lain, mempengaruhi ke- 

lancaran pelaksanaan pengusahaan hutan dan dapat 

mengurangi produktivitas perusahaan. Penanggulang- 

an yang dilakukan oleh pelaksana pengusahaan hutan 

dilakukan dengan tindakan-tindakan preventip mau

pun represip;

7. usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka meningkat

kan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sebe- 

narnya dan secara tidak langsung merupakan salah 

satu usaha pengamanan hutan, karena problem sosial 

ekonomi masyarakat sekitar hutan mempunyai penga- 

ruh yang besar\terhadap kondisi hutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, saran

51
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saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut:

1. pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berupa hutan 

hendaknya tetap berpedoman pada peraturan-peratur- 

an yang telah ada, supaya asas keseimbangan hutan 

tetap terjamin;s

2. pengawasan-pengawasan terhadap pelaksanaan pengu

sahaan hutan, baik terhadap Perum Perhutani maupun 

pelaksana pengusahaan hutan yang lain hendaknya 

tetap dilaksanakan dan makin ditingkatkan*, hal i- 

ni untuk menghindari kerugian-kerugian yang tidak 

diharapkan oleh Negara;

3. pere.ncanaan pemanfaatan hutan hendaknya disesuai- 

kan dengan keadaan lapangan, tanah dan iklimnya, 

agar penggunaaa hutan itu betul-betul sesuai de

ngan fungsi dan peruntukannya;

4. agar tetap mempunyai peranan yang penting dalam 

pembangunan, pengusahaan hutan harus tetap memper- 

hatikan berbagai aspek yang ada di sekitarnya,

5. pelaksanaan pengusahaan hutan seperti yang dilaku

kan oleh Perum Perhutani KPH Madiun, hendaknya te

tap dipertahankan, karena terbukti membawa dampak 

yang positip baik bagi Perum Perhutani KPH Madiun 

sendiri maupun masyarakat sekitarnya;

6. penanggulangan terhadap gangguan hutan dalam ben- 

tuk apapun perlu ditingkatkan, termasuk penambahan 

jumlah- polsus-polsus kehutanan, agar kerusakan-ke-
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rusakan yang sangat merugikan itu dapat dicegah 

dan diberantas;

tindakan pengamanan yang berupa Rural Community 

Development hendaknya tetap dilaksanakan, agar „• . 

sebagian masyarakat Indonesia yang tempat tinggal- 

nya jauh di pelosok-pelosok hutan dapat turut me- 

nikmati hasil-hasil program pembangunan yang di

laksanakan Pemerintah.
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