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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai 

sumber hukum di Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945. Tujuan bernegara 

sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 (empat) Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945
1
 sebagai langkah awal perwujudan kesejahteraan umum 

berlandaskan keadilan sosial untuk kehidupan bermasyarakat yakni dengan 

adanya upaya pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah 

pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek 

kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan 

aspek pertahanan dan keamanan. 

Mengambil salah satu contoh dari pembangunan nasional yakni 

pembangunan infrastuktur untuk fasilitas umum karena dirasa pada 

kehidupan sekarang kebutuhan fasilitas umum mulai meningkat. 

Pemenuhan fasilitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan 

tanah sebagai modal dasar dalam kegiatan pembangunan, bahkan tolok 

ukur berhasil atau tidaknya pembangunan fisik, sangat ditentukan oleh 

ketersediaan tanah. 

                                                           
       

1
 Lihat alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
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Pemenuhan kebutuhan akan tanah dilakukan oleh pemerintah dengan 

cara pelepasan hak atas tanah. Sebelumya, pengakuan akan hak milik 

diakui secara yuridis dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,
2
 

Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 1999
3
 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang 

selanjutnya disebut dengan UUPA.
4
  

Semua hak atas tanah yang tidak dapat dimiliki secara  mutlak oleh 

perorangan/badan hukum artinya hak-hak atas tanah itu ada 

pembatasannya, karena semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, 

sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 6 UUPA bahwa semua 

hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dimana setiap penggunaan hak 

milik harus memperhatikan kepentingan umum. Sehingga penggunaan 

tanah harus memperhatikan dua kepentingan yaitu kepetingan pemegang 

hak dan kepentingan sosial dan kedua kepentingan tidak boleh saling 

merugikan. 

Pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tak 

pernah terhindar dari hambatan, dan sering menimbulkan konflik. Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintahan di bidang 

petanahan yang bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik 

pertanahan. BPN mencatat sejak masa transisi pemerintahan baru jumlah 

                                                           
       

2
 Lihat Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 

       
3
 Lihat Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

       
4
 Lihat Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
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konflik agraria, posisi pertama diduduki oleh sektor perkebunan sebesar 

127 konflik dan selanjutnya sektor infrastruktur sebanyak 70 konflik.
5
 

Dari area konflik agaria seluas 400.4.30,00 ha, area konflik paling 

luas pada 2015 berada disektor perkebunan dan sektor kehutanan. 

Berdasarkan laporan data konflik agrarian pada Konsorsium Pembahuruan 

Agraria (KPA) dengan pembagian 34 provinsi.  

Tabel 1. 

Provinsi Penyumbang Konflik Agraria 

Daerah Jumlah Presentase 

Jawa Barat 15 Konflik 6 % 

Jawa Timur 34 Konflik 13,6 % 

Lampung 12 Konflik 4,8 % 

Riau 35 Konflik 14,4 % 

Sulawesi Tenggara 16 Konflik 6,4% 

Sumatra Utara 15 Konflik 6 % 

Sumatra Selatan 23 Konflik 9,2 % 

Sumber: laporan data koflik agraria Konsorsium Pembahuruan Agraria (KPA), 2015 

Kewenangan negara yang berkaitan dengan tanah sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Bumi, air 

dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

pada tingakatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. Hubungan hukum antara 

negara dengan tanah melahirkan hak menguasai tanah oleh negara. Konsep 

                                                           
       

5
 http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan. diakses pada tanggal 13 

September 2016. Pukul 08.15 WIB 

http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan
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dikuasai oleh negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA
6
 

salah satunya adalah wewenang negara untuk mengatur hubungan hukum 

antara orang-orang dengan tanah.  

Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang 

dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa 

negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk 

menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut.
7
 

Ketentuan Pasal 18 UUPA dapat dijadikan dasar sebagai pembatas 

wewenang negara untuk melakukan pencabutan hak atas tanah yaitu 

benar-benar untuk kepentingan umum dan dengan pemberian ganti-rugi 

yang layak kepada pemegang hak atas tanah sesuai dengan harga pasar.
8
 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selanjutnya diatur dalam 

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi 

kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat 

yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat.  

Pengadaan tanah adalah cara Negara untuk memperoleh tanah untuk 

penyelenggaraan kepentingan umum. Maka, dengan kata lain Negara yang 

semula tidak mempunyai tanah melalui pengadaan tanah menjadi 

                                                           
       

6
 Lihat Pasal 2 ayat (2) UUPA 

       
7
 Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hlm 575 

       
8
 Muhammad Bakri. 2011. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk 

Reforma Agraria. Edisi Revisi Cet.kedua. Malang : Ub Press. Hlm 189 
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mempunyai tanah.
9
 Dalam hal pengadaan tanah, untuk pembangunan 

kepentingan umum tanah yang dipakai tidak hanya tanah milik 

masyarakat, namun juga memakai tanah dari kawasan hutan yang mana 

kawasan hutan. Untuk penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan untuk 

kepentingan pembangunan non kehutanan telah memiliki landasan hukum 

tersendiri. 

Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan selama ini tidak hanya dalam 

rangka pemanfaatan kayu saja, namun juga non kayu dan kepentingan 

diluar bidang kehutanan. Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, 

yang tertuang dalam Pasal 1 huruf c , bahwa kawasan hutan adalah 

wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

Dari penjelasan pasal demi pasal, Pasal 38 menjelaksan bahwa 

kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di 

dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara 

selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya 

kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang 

bersangkutan itu dilarang dan kepentingan pembangunan di luar kehutanan 

adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. 

Memanfaatkan kawasan hutan dengan tetap memperhatikan sifat, 

fungsi, karakteristik dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah 

fingsi pokoknya. Pemanfaatan kawasan hutan dilakukan dengan cara 

                                                           
       

9
 Yudhi Setiawan. 2009. Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) dalam 

konsolidasi Tanah. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 2 
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pemberian izin penggunaan kawasan hutan. Kepentingan pembangunan 

diluar sektor kehutanan ini meliputi kepentingan religi, pertambangan, 

instalasi pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jalan umum, jalan 

tol, jalur kereta api, prasarana transportasi yang tidak dikategorikan 

sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil 

produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, fasilitas umum, industri 

selain industri primer hasil hutan, pertahanan dan keamanan, prasarana 

penunjang keselamatan umum, penampungan sementara korban bencana 

alam, pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan energi. 

Salah satu syarat penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non 

kehutanan harus dilakukan melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan, yang selanjutnya disingkat IPPKH, yang mana telah diatur dalam 

Undang-undang Kehutanan dan dengan peraturan pelaksana melalui 

peraturan menteri. Salah satu kegiatan yang dapat diambil sebagai conton 

yaitu kegiatan pertambangan yang di lakukan oleh PT. Sumber Jaya Asia, 

yang menimbulkan ancaman kerusakan hutan akibat kegiatan 

pertambangannya pada Kawasan Hutan RTK 103 Ngalak/Rego di Reo, 

Kabupaten Manggarai, NTT. 

Pada kasus PT. Sumber Jaya Asia ini, pihak PT beragumentasi 

bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran karena mereka melaksanakan 

kegiatan bukan dalam lingkup kawasan hutan dengan dasar pada 

Keputusan Biro Analisis Bareskrim Mabes Polri dan Putusan MA. Secara 



7 
 

jelas, yang berhak mengeluarkan pengukuhan suatu wilayah menjadi 

kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan, bukan Biro Analisis Bareskrim. 

Pengukuhan kawasan hutan telah di laksanakan oleh Menteri 

Kehutanan dengan SK Menteri Kehutanan No.89/Kpts-II/1983 dan 

kemudian diperbarui dengan SK Menhutbun No.423/Kpts-II/1999 dimana 

dalam SK tersebut Kawasan Hutan Nggalak Rego RTK 103 telah 

ditetapkan sebagai hutan lindung. Atas dasar itu juga, Polres Manggarai 

telah menangkap dan menahan dua orang warga Kampung Robek, 

Kecamatan Reok, ketika didapati sedang menebang beberapa batang 

pohon di Kawasan Hutan Lindung Nggalak Rego RTK 103 tersebut. 

Keduanya diputus bersalah dan menjalani hukuman penjara masing-

masing 1,5 tahun (Vide Putusan PN Ruteng No.214/Pid.B/2009/PN.RUT. 

tanggal 1 November 2009).
10

 

Meskipun PT. Sumber Jaya Asia, telah memiliki izin usaha 

pertambangan, namun PT ini tidak memiliki IPPKH, meskipun pernah 

sempat mengurus permohonan IPPKH , namun oleh menteri permohonan 

tersebut ditolak, karena sesuai survey yang dilakukan bahwa kawasan 

hutan tersebut termasuk kawasan hutan lindung. 

Penggunaan kawasan hutan ini harus diawali dengan memiliki izin 

pinjam pakai kawasan hutan yang berpedoman pada Permenhut 

P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, dalam hal pembangunan kawasan 

                                                           
       

10
 http://www.floresa.co/ di unduh pada 26 Januari 2016 

http://www.floresa.co/
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hutan non kehutanan dibagi menjadi 2 sifat yaitu komersil dan non 

komersil.  

Pelaksanaan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah jawa timur, sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2012 tentang RTRW, 

yang mana pembangunan JLS termasuk dalam rencana pembangunan jalan 

strategis nasional. Pembangunan jalan ini, dilaksanakan oleh 8 kabupaten, 

yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, 

Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupate Lumajang, Kabupaten 

Jember dan Kabupaten Banyuwangi. 

Dikhususkan pada pembangunan jalan ada JLS di wilayah 

Kabupatenn Blitar, yang mana pemerintah juga melaksanakan pembebasan 

lahan untuk lahan milik warga dan lahan milik perhutani. Dalam proses 

pembangunan yang dimulai pada tahun 2002 hingga saat ini, Pemkab 

masih terkendala pada pembebasan lahan milik perhutani. 

Dari tahun 2002 hingga 2016, pembangunan JLS sempat terhenti di 

tahun 2007, karena terganjal akan izin penggunaan kawasan hutan, yang 

menjadi permasalahan utama yaitu dengan masih kurangnya lahan 

penggati yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Dari permasalahan 

yang terurai di atas, penulis tertarik mengambil hal ini sebagai judul 

skripsi “PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI 

KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN PENGADAAN 

JALAN DI JALUR LINTAS SELATAN DI WILAYAH 

KABUPATEN BLITAR” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan 

untuk pembangunan pengadaan jalan di Jalur Lintas Selatan di 

Wilayah Kabupaten Blitar menurut Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 ? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar 

untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengadaan jalan untuk 

jalur lintas selatan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan 

hutan untuk pembangunan pengadaan jalan di Jalur Lintas Selatan di 

Wilayah Kabupaten Blitar menurut Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Blitar untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengadaan jalan 

untuk jalur lintas selatan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar ? 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Manfaat dan kegunaan yang ingin di capai penulis dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

wawasan kepada pembaca guna kepentingan perkembangan ilmu 

hukum, khususnya pada bidang hukum agraria yang ada mengenai 
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penerapan fungsi sosial serta kedudukan dan perlindungan bagi para 

pihak dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk Jalur 

Lintas Selatan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, 

wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan 

teori – teori hukum khususnya pada hukum agraria, selain itu 

sebagai syarat akademis penulis untuk mendapat gelar Sarjana(S1) 

dibidang Ilmu Hukum. 

b. Bagi Penegak Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada penegak hukum serta bisa dijadikan bahan pertimbangan 

dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan hukum agraria 

yang muncul. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil peneitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

wawasan kepada masyarakat luas, bagaiamana sebenarnya 

kedudukan para pihak dan bagaimana proses penyelesaian sengketa 

yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum sekarang ini. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan 

penelitian atau penulisan
11

. Dalam penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (Socio Legal Research). 

Artinya sebagai penelitian dengan menempatkan hukum sebagai gejala 

sosial yang memandang hukum dari segi luarnya. Penelitian ini dikaitkan 

dengan masalah sosial yang menitikberatkan perilaku individu atau 

masyarakat dalam kaitannya dengan hukum
12

. Dalam hal ini penulis 

ingin mengetahui pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan 

hutan pada pengadaan jalan untuk  Jalur Lintas Selatan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. 

2. Lokasi Penelitian 

alasan penulis memilih lokasi penelitian di Jalur Lintas Selatan 

Kabupaten Blitar karena telah terdapat permasalahan yang mana instansi 

pemerintah masih kesulitan untuk mendapatkan lahan pengganti atas 

pembebasan lahan, khususnya lahan pengganti untuk pihak perhutani. 

Sehingga proyek pembangunan Jalur Lintas Selatan oleh Pemerintah 

Kabupaten Blitar masih terhambat. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

                                                           
       

11
Abdulkadir, Muhammad. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya 

Bakti, Hlm. 112. 

       
12

 Peter Mahmud Marzuki.(2005). Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 87 
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Data yang hendak diperoleh berupa hasil wawancara, dokumentasi, 

hasil observasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur, 

pengamatan tidak terlibat, serta pendapat dan lain-lain yang 

diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam 

hal ini yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupten Blitar pada dinas 

terkait dalam hal ini dikhususkan pada PERUM Perhutani melalui 

Kantor Pemangkuan Hutan (KPH) Kabupaten Blitar dan Badan 

Pengelolaan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blitar. 

a. Data Sekunder 

Data yang hendak diperoleh berupa buku, jurnal, hasil penelitian 

terdahulu dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir 

ini. 

b. Data Tersier 

Jenis data yang memberikan petunjuk atau keterangan data primer 

dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus 

Hukum, Ensiklopedia, Glossary dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 

langsung kepada responden dengan menggunakan wawancara 

terstruktur yang disiapkan oleh penulis. Dengan metode wawancara 

penulis menetapkan populasi dan sampel.  Adapun yang menjadi 

populasi dan sampel adalah sebagai berikut : 
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1. Populasi dan sampel responden dalam penelitian ini adalah 

responden dari pihak PERUM Perhutani melaui Kantor 

Pemangkuan Hutan (KPH) Kabupaten Blitar dan Badan 

Pengelolaan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blitar 

yang dipilih dengan metode purposive sampling.  

b. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih lengkap dan 

akurat maka digunakan dokumentasi  berupa catatan dokumentasi 

yang diperoleh melalui berbagai media dan kepustakaan. 

c. Observasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki terhadap 

obyek yang menjadi permasalahan antara pemerintah Kabupaten 

Blitar dengan Perhutani Kabupaten Blitar. 

d. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang 

diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun 

dokumen elektronik termasuk peraturan-peraturan perundang-

undangan  yang dapat mendukung dalam proses penelitian. Metode 

kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum 

berupa : 

1) Bahan Hukum Primer 
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Berupa himpunan hierarki peraturan perundang-undangan yang 

berlaku seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, 

Undang-Undang Pokok Agraria No. 05 Tahun 1960, Undang-

Undang No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang 

Kehutanan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum, PP No 24 Tahun 2010 jo PP No. 61 Tahun 2012 jo PP 

No. 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam 

Pakai Kawasan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Berupa studi kepustakaan yakni himpunan doktrin, jurnal, karya 

ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat 

kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu 

pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memamparkan data yang 
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telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian 

dianalisa dengan cara reduksi data
13

. Tujuan dari analisa data ini adalah 

mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok 

permasalahan yang melibatkan pihak  Pemerintah Kabupaten Blitar dan 

pihak Perhutani. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam 

analisa ini adalah mengumpulkan berbagai data, baik dari observasi, 

wawancara maupun dokumentasi. Kemudian melakukan reduksi data 

yaitu merangkum dari hasil data lapang tersebut dan melakukan seleksi 

terhadap apa yang hendak dikaji dalam permasalahan. 
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 Nasution S. 1992.  Metode Penelitian Kualitatif. Tarsito. Bandung. Hlm. 52 


