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Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
No. P. 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak memberikan 
jawaban terhadap kebuntuan proses pengakuan hutan adat di 
Indonesia. Kehadiran Peraturan ini sekaligus meluruskan 
kesalahkaprahan dalam konsep kawasan hutan dimana 
sebelumnya dimaknai bahwa kawasan hutan itu hanya meliputi 
hutan negara. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tidak 
menyatakan demikian. Hal mana diperkuat kembali oleh Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Kawasan hutan 
terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Kewenangan penetapan 
status hutan itu ada pada Pemerintah.
 
Masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri, 
maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum 
dapat mengajukan permohonan penetapan hutan hak. 
Peraturan Menteri mengenai hutan hak ini memberikan 
prosedur mengenai penetapan hutan hak tersebut. Di dalamnya 
juga terdapat pengaturan mengenai perlindungan dan 
pemberdayaan bagi pengelola hutan hak.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai 
Hutan Hak memulai upaya mewujudkan administrasi pertanahan 
yang tunggal. Keberadaan hutan hak merupakan jawaban untuk 
pengakuan hak yang berbasis pada perlindungan fungsi-fungsi 
hutan. Penetapan hutan hak juga mengakhiri konflik tenurial di 
kawasan hutan.

Danau di Danau Masura ini 
masuk kawasan hutan 

http://epistema@epistema.or.id


TENTANG HUTAN HAK

Hutan hak menurut Undang - Undang No. 41 Tahun 
1999  tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 
41/1999) adalah hutan yang berada pada tanah 
yang dibebani hak atas tanah. Hutan hak ini 
merupakan bagian dari kawasan hutan yang ada di 
Indonesia, selain hutan negara. 

Perbedaan status penguasaan kawasan hutan 
berpengaruh pada siapa yang bertanggung jawab 
untuk mengelola hutan. Hutan hak diurus oleh 
mereka yang memegang hak atas tanah, termasuk 
di dalamnya masyarakat hukum adat pengampu 
hak ulayat. 

Hutan hak terdiri dari hutan adat, hutan hak 
perseorangan dan badan hukum. Sebelum adanya 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 
(selanjutnya disebut Putusan MK 35), hutan adat 
termasuk pada hutan negara. Ini berarti bahwa 
s e ga l a  p e n g u r u s a n nya ,  te r m a s u k  j u ga  
pengelolaannya, ada di tangan pemerintah, bukan 
pada masyarakat hukum adat. Sejak dibacakannya 
Putusan MK 35, posisi hutan adat berubah. Hutan 

adat tidak lagi bagian dari hutan negara, tetapi 
merupakan bagian dari hutan hak. Hal ini berarti 
Masyarakat Hukum Adat (MHA) diberikan 
kewenangan untuk mengelola hutan yang ada di 
dalam wilayah adatnya sendiri. 

Pengaturan tentang Hutan Hak pertama kali dibuat 
oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2005 
(Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 26/Menhut-
II/2005). Meskipun demikian, tidak banyak hutan 
hak yang diakui sesuai dengan Peraturan Menteri 
tersebut. Sepuluh tahun berselang, tepatnya 
tanggal 7 Juli 2015, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan menerbitkan peraturan baru 
mengenai hutan hak yaitu Peraturan Menteri 
L ingkungan  H idup  dan  Kehutanan  No.  
P.32/Menlhk-Setjen/2015.

Bagaimana pengaturan tentang hutan hak ini dapat 
menjamin hak-hak masyarakat hukum adat dan 
masyarakat lokal lain atas hutan? Bagaimana 
peluang dan kendala yang muncul? Semua ini 
menjadi fokus dalam pembahasan  legal brief  ini. 
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PERKEMBANGAN REGULASI HUTAN HAK

Jauh sebelum Putusan MK 35, Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang hutan hak, sudah ada, yaitu 
Permenhut No. P.26/Menhut-II/2005 tentang 
Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak (selanjutnya 
disebut Permenhut 26/2005). Hutan hak menurut 
Permenhut ini terdapat pada tanah yang dilekati 
hak atas tanah berupa sertipikat hak milik, hak 
guna usaha, dan hak pakai. Dilihat dari fungsinya, 
hutan hak tersebut memiliki fungsi konservasi, 
lindung, dan produksi. 

Hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung 
dapat diubah statusnya menjadi 'kawasan hutan'. 
Demikian disebutkan dalam Permenhut 26/2005. 
Kawasan hutan yang dimaksud di sini adalah hutan 
negara. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 
Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kehutanan (UU 5/1967), konsep kawasan hutan 
adalah sama dengan hutan negara. Pasal 2 ayat (1) 

UU Kehutanan 1967 ini menyebutkan bahwa 
“Hutan negara adalah kawasan hutan dan hutan 
yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak 
milik”. Sementara itu,  menurut UU 41/1999, hutan 
negara adalah “hutan yang berada pada tanah yang 
tidak dibebani hak atas tanah”, dan kawasan hutan 
adalah “wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau 
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan 
keberadaannya sebagai hutan tetap”. Jelaslah 
bahwa UU 41/1999 tidak menyamakan kawasan 
hutan dengan hutan negara. Jika ada pandangan 
bahwa kawasan hutan adalah hutan negara maka 
itu merupakan kesalahkaprahan yang diwariskan 
dari UU Kehutanan yang lama (UU No. 5/1967).

Kembali pada Permenhut 26/2005, Bupati/ 
Walikota mengajukan usulan perubahan status 
hutan hak, kepada Menteri Kehutanan setelah 
m e n d a p at  re ko m e n d a s i  G u b e r n u r  d a n  
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kesepakatan dengan pemegang hak dan pihak-
pihak yang terkait. Kemudian Menteri Kehutanan 
menetapkan Hutan Hak yang berfungsi konservasi 
dan/atau lindung sebagai kawasan hutan apabila 
usulan Bupati/Walikota disetujui. Terhadap hutan 
hak yang ditetapkan statusnya menjadi kawasan 
hutan, Pemerintah memberikan kompensasi 

kepada pemegang hak sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. Kemudian SK 
penetapan hutan hak dikeluarkan oleh Bupati/ 
Walikota. Permenhut 26/2005 menempatkan 
kewenangan penetapan hutan hak pada 
pemerintah daerah.

Salah satu daerah yang telah mengimplementasikan 
Permenhut 26/2005 adalah Kabupaten Barito Selatan di 
Kalimantan Tengah. Hal itu ditandai dengan keluarnya 
Keputusan Bupati Barito Selatan No. 606 Tahun 2007 
Tentang Penunjukan Lokasi Pemanfaatan Hutan Hak di Desa 
Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai.
 
Wilayah hutan hak ini berada di wilayah adat suku Bawo, di 
Desa Bintang Ara. Awalnya, lokasi hutan hak ini adalah 
kawasan hutan yang kemudian atas inisiatif Bupati Barito 
Selatan, dikeluarkan dari kawasan hutan dan diterbitkan 
sertipikat hak atas tanah di atasnya. Wilayah yang ditandai 
dengan pohon Sungkai di tepiannya ini diteguhkan dengan 

1pemberian 102 persil sertipikat hak milik atas tanah . 
Penunjukan hutan hak tersebut dilakukan pada tanggal 29 
Desember 2007 dengan dilengkapi peta penunjukan lokasi 
hutan hak.

HUTAN HAK DI BARITO SELATAN

Lebih lengkap lihat Mumu Muhajir, Profil Kabupaten Barito Selatan, dokumen tidak dipublikaskan1

Permenhut 26/2005 kemudian berubah menjadi 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
No. 32 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Permen LHK 
32/2015). Perubahan regulasi ini dimaksudkan untuk 
mendukung pelaksanaan Putusan MK 35. Putusan 
tersebut menekankan pentingnya penggunaan 
berbagai instrumen hukum yang ada, termasuk produk 
hukum daerah, untuk mengakui dan melindungi MHA 
beserta hak tradisionalnya. Selain itu, Permen LHK 
32/2015 ini mengoreksi kewenangan penetapan hutan 
hak. Sesuai dengan UU 41/1999 dan UU No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan 
tersebut ada pada Pemerintah Pusat bukan pada 
pemerintah daerah. 

Pemangku hutan hak adalah MHA, perseorangan 
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam 
kelompok atau badan hukum. Hutan hak perseorangan 
dan badan hukum berada pada tanah yang dibebani 
hak atas tanah. Hutan adat berada di dalam wilayah 
MHA.
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PERUBAHAN PADA REGULASI HUTAN HAK



Permohonan penetapan hutan adat harus 
memenuhi syarat sebagai berikut:

• Terdapat MHA atau hak ulayat yang diakui 
oleh pemerintah daerah dengan produk 
hukum daerah

• Terdapat wilayah adat yang sebagian atau 
seluruhnya berupa hutan

• Surat pernyataan MHA menyetujui wilayah 
adatnya menjadi hutan adat

SYARAT PENETAPAN HUTAN HAK 
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Sementara itu, bagi hutan hak perseorangan atau 
badan hukum maka syarat-syaratnya adalah:

• Terdapat hak atas tanah dengan bukti tertulis 
atau tidak tertulis

• Terdapat tanah yang sebagian atau 
seluruhnya berupa hutan

• Surat pernyataan pemegang hak yang 
menyetujui tanahnya menjadi hutan hak

HUTAN HAK: Urgensi dan Kendala Pelaksanaannya

Hak dan kewajiban para pemangku hutan hak, 
termasuk MHA tercantum pada diagram di bawah ini.

HAK

a. Mendapatkan insentif
b. Mendapatkan perlindungan dari gangguan perusakan 

dan pencemaran lingkungan.
c. Mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan 

kearifan lokal
d. Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan 

tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik 
yang ada di dalam hutan hak

e. Mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan 
terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan 
pengelolaan hutan hak

f. Memanfaatkan hasil hutan kayu, bukan kayu, dan jasa 
lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan hutan

g. Memperoleh sertifikat legalitas kayu

KEWAJIBAN

a. Mempertahankan fungsi 
hutan hak

b. Menjalankan prinsip-
prinsip pengelolaan 
hutan lestari

c. Memulihkan dan 
meningkatkan fungsi 
hutan

d. Melakukan pengamanan 
dan perlindungan 
terhadap hutan dari 
kebakaran

Sumber: Permen LHK No. P. 32/Menlhk-Setjen/2015

Pemukiman 
di dalam Kawasan Hutan Lindung, Madara



Lahan berhutan yang berada di luar kawasan 
hutan dapat ditetapkan sebagai hutan hak dengan 
persetujuan pemegang hak atas tanah atau MHA 
pemangku hak ulayatnya. 

Dalam kenyataannya, banyak tanah-tanah 
masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan dan 
tumpang-tindih dengan pemegang hak lainnya. 
Untuk ini maka permohonan penetapan hutan 
hak hanya dapat diproses jika konflik tenurial itu 
telah diselesaikan.

KOTAK 1: 
Pasal 13 ayat 1-3, Pasal 14 huruf (a-f) 

Tentang Kompensasi dan Insentif Hutan Hak

Apabila kawasan hutan telah ditetapkan sebagai hutan hak, maka pemangku 
hak harus memperlakukan hutan tersebut sebagaimana fungsi hutan yang 
diatur oleh Pemerintah. Ketika hutan hak berfungsi sebagai konservasi atau 
lindung, pemangku hak menjadi terbatas aksesnya. Oleh karena itu,  Menteri-
LHK memberikan kompensasi kepada pemangku hak, yang besarannya 
ditetapkan oleh Dirjen secara periodik sesuai dengan kondisi dan fungsi 
kawasan hutan.

Menteri LHK dan Pemerintah Daerah juga memberikan insentif kepada 
pemangku hutan hak, antara lain: (a) Tidak memungut PSDH hasil hutan kayu 
dan bukan kayu, serta iuran pembayaran jasa lingkungan; (b) Memberikan 
rekomendasi keringanan pajak bumi dan bangunan; (c) Kemudahan dalam 
mendapatkan pelayanan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan bukan 
kayu, serta jasa lingkungan; (d) Kemudahan dalam pelayanan ekspor hasil 
hutan kayu dan bukan kayu; (e) Pengakuan atas imbal jasa lingkungan dari 
usaha atau pemanfaatan oleh pihak ketiga; dan (f) Memberikan rekomendasi 
percepatan program pemerintah yang sejalan dengan kearifan lokal.
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Hutan Adat Bukit Sembahyang, Kerinci 



Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL). Dalam 
Rancangan Peraturan Dirjen PSKL mengenai tata 
cara verifikasi dan validasi hutan hak disebutkan 
bahwa Direktur Jenderal melalui Direktur yang 
mengurusi Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan 
Adat mencatatkan permohonan tersebut serta 
menilai keabsahan dan kelengkapan dokumen. 
Setelah itu, dilakukan verifikasi dan validasi di 
lapangan. Hasilnya dituangkan ke dalam berita acara 
verifikasi dan validasi. Atas dasar hasil verifikasi dan 
validasi itu maka Menteri menetapkan Hutan Hak 
dan fungsi hutannya. Penetapan hutan hak mengacu 
pula pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten 
(RTRWK). Jika RTRWK itu belum menampung 
keberadaan hutan hak maka peta hutan hak dapat 
diintegrasikan ke dalam revisi RTRWK selanjutnya. 

Hal pertama yang harus disiapkan adalah 
keberadaan dan kelengkapan dokumen yang 
menunjukkan keabsahan subjek atau objek hutan 
hak. Dalam hal permohonan disampaikan oleh 
MHA, maka perlu produk hukum daerah yang 
mengakui keberadaan MHA dan wilayah adat. 
Produk hukum yang paling baik adalah Peraturan 
Daerah yang secara spesifik menetapkan MHA 
tersebut, yang dilengkapi pula dengan peta wilayah 
adat. Sementara itu bagi pemohon perseorangan 
atau badan hukum menyertakan dokumen seperti 
Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badan 
hukum. Dokumen terkait dengan penguasaan tanah 
seperti halnya sertipikat hak atas tanah juga perlu 
disampaikan.

Permohonan penetapan hutan hak disampaikan 
kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
melalui Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan 

BAGAIMANA HUTAN HAK DITETAPKAN?

mengenai Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, wilayah, tanah, 
dan hutan adat yang sudah ditetapkan melalui 

3produk hukum daerah masih 15.577 hektar . Oleh 
karena itu, penting kiranya mendorong Pemerintah 
Daerah dan Dewan Rerwakilan Rakyat Daerah untuk 
membentuk Peraturan Daerah yang tepat bagi 
pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan wilayah 
adat. 

Pelaksanaan penetapan hutan hak juga terkendala 
karena tidak tersedianya data yang akurat mengenai 
penguasaan tanah masyarakat di dalam kawasan 
hutan. Di sinilah maka pendataan bukti yuridis dan 
bukti fisik penguasaan tanah tersebut perlu 
dilakukan.

Kehadiran Permen LHK tentang Hutan Hak ini 
memberi peluang bagi pengakuan hutan adat. Hal 
ini juga memudahkan Pemerintah mencapai alokasi 
12,7 juta hektar kawasan hutan untuk dikelola 
masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2015-2019. Kebijakan ini tentu perlu dikawal oleh 
semua pihak agar dilaksanakan secara konsisten.

Kendati demikian, penetapan hutan hak dapat 
terkendala pelaksanaannya oleh sejumlah faktor. 
Salah satunya adalah mengenai persyaratan adanya 
pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat atau 
hak ulayat melalui produk hukum daerah. Produk 
hukum daerah mengenai pengakuan MHA masih 
sedikit. Berdasarkan data Epistema Institute, hingga 
saat ini terdapat 124 produk hukum daerah 

PENDUKUNG DAN KENDALA PENETAPAN HUTAN HAK
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KESIMPULAN

Permen LHK 32/2015 menegaskan kembali konsep 
penguasaan tanah kawasan hutan sebagaimana 
yang dinyatakan oleh UU 41/1999 dan Putusan MK 
35. Kawasan hutan terdiri dari hutan negara dan 
hutan hak. Hutan hak, menurut Putusan MK 35 
t e r d i r i  d a r i  h u t a n  a d a t  d a n  h u t a n  
perseorangan/badan hukum. 

Dengan adanya Permen Hutan Hak ini maka 
rintisan pada administrasi pertanahan yang 
tunggal telah dimulai. Pengakuan terhadap hak 
atas tanah warga negara dan hak ulayat Masyarakat 
Hukum Adat tidak terkendala oleh keberadaan 
kawasan hutan. Demikian pula, dengan Permen 
LHK 32/2015 ini maka perintah Undang-Undang 
Pokok Agraria mengenai fungsi ekologis 
penguasaan tanah juga dapat dilaksanakan. Hak 
atas tanah dan hak ulayat tetap menuntut 
tanggung jawab pemegang hak untuk melestarikan 
fungsi hutan. Keberadaan hutan hak merupakan 
jawaban untuk pengakuan hak yang berbasis pada 
perlindungan fungsi-fungsi hutan. Selain itu, 
penetapan hutan hak juga dapat mengakhiri konflik 
tenurial di kawasan hutan. 

PROSEDUR PERMOHONAN 
HUTAN HAK

Pemohon hutan hak telah memiliki
dokumen pengakuan 

subjek dan objek hukum

Mengajukan permohonan
penetapan hutan hak kepada MenLHK

Melalui Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan (PSKL)

Registrasi
permohonan dan penilaian

keabsahan dokumen

Verifikasi dan Validasi

Penetapan Hutan Hak

Penyesuaian
dalam revisi peta RTRW

Verifikasi Hutan Adat Kemantan, Kerinci
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Epistema Institute mendorong untuk terwujudnya pusat-pusat 
pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungan 
dalam rangka mendukung gerakan ke arah terbentuknya sistem 
hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, 
keadilan sosial dan lingkungan, serta pluralisme kebudayaan.

Info Hukum (Legal Brief) ini 
diterbitkan oleh:

Atas dukungan:
USAID/Program Representasi

Jalan Jati Padang Raya No. 25, 
Jakarta 12540. 
Telepon: 021-78832167; 
Faksimile: 021-78830500. 
E-mail: epistema@epistema.or.id 
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www.epistema.or.id
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