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PERATURAN  MENGENAI  PENGELUARAN  HASIL  BALAK 

KEATAS  TANAH-TANAH  YANG  DIKURNIAKAN 
 

1. TUJUAN : 
 

1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan kepada Pentadbir Tanah 

Daerah dan Pen. Pentadbir Tanah Daerah Kecil mengenai peraturan 
pengeluaran hasil balak keatas tanah-tanah Kerajaan yang telah 

dikurniakan dan tanah-tanah yang telah dirizabkan. 

 
2. LATARBELAKANG : 

 

2.1 Sejak kebelakangan ini banyak permohonan telah diterima oleh Pihak 

Berkuasa Negeri untuk mendapatkan permit mengeluarkan balak yang 
terdapat di atas tanah-tanah yang telah dikurniakan. 

 

2.2 Mengikut seksyen 45 (1) dan (2) Kanun Tanah Negara jelas menyatakan 
iaitu seseorang atau badan yang telah dikurniakan tanah boleh 
mengeluarkan hasil tanahnya termasuk  balak  sekiranya mendapat 

kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab. Walaubagaimanapun 
Kerajaan di dalam kes-kes tertentu ada membuat keputusan supaya tanah 

yang dikurniakan itu tidak boleh dikeluarkan hasil balak daripada tanah 
tersebut. Sebagai contoh tanah yang telah dikurniakan kepada 

Kementerian Pertahanan seluas 2,105 ekar di Tenggaroh, Mersing dimana 
Kerajaan telah membuat keputusan antara lain supaya tanah yang 

dikurniakan itu tidak boleh dikeluarkan hasil balak  daripada tanah 

tersebut. Didapati pun setelah tanah tersebut dikeluarkan hakmilik oleh 
Pejabat Tanah atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan pihak 

Kementerian memohon untuk mendapatkan permit mengeluarkan balak. 

 

2.3 Disamping itu terdapat juga pemohon-pemohon bagi mengeluarkan hasil 
balak daripada kawasan-kawasan tanah yang telah dirizabkan. 

 

3. KEPUTUSAN  JAWATANKUASA  HASIL  HAKMILIK  TANAH : 
 

3.1 Jawatankuasa Hasil Hakmilik Tanah yang dipengerusikan oleh Y.B 
Setiausaha Kerajaan Johor di dalam mesyuaratnya pada 15hb. November, 
1989 telah bersetuju mengambil keputusan bagi perkara berikut :- 

 
3.1.1 Bagi kes tanah seluas 2,105 ekar di Tenggaroh, Mersing yang telah 

dikurniakan kepada Kementerian Pertahanan, keputusan tidak 



boleh mengeluarkan hasil balak hendaklah dikekalkan. Jika perlu 

tanah tersebut hendaklah diserahbalik kepada Kerajaan dan 
dikurniakan semula kepada Pihak Kementerian dengan dikenakan 

syarat khas bahawa hasil balak yang terdapat di dalam kawasan 
tersebut hendaklah terlebih dahulu dikeluarkan oleh Kerajaan 

Negeri ATAU hasil balak yang terdapat dalam kawasan tersebut 
tidak boleh dikeluarkan. 

 

3.1.2 Pentadbir-Pentadbir Tanah Daerah melalui PengarahTanah dan 
Galian apabila membuat perakuan bagi kurniaan tanah dimana 

terdapat hasil balak didalam kawasan-kawasan tanah yang 

berkenaan hendaklah mengenakan salah satu daripada syarat khas 
seperti berikut :- 

 
“ Hasil balak yang terdapat di dalam kawasan yang dikurniakan 

hendaklah terlebih dahulu dikeluarkan hasilnya oleh Kerajaan 
Negeri.” 

 
 
3.1.3 Bagi tanah-tanah yang dikurniakan oleh Kerajaan tanpa sekatan 

khas tersebut maka pihak Pejabat Hutan akan memproses 

permohonan bagi mengeluarkan permit untuk mengeluarkan hasil 
balak dalam kawasan yang dipohon. 

 

 

3.1.4 Bagi tanah-tanah yang dirizabkan, pihak penerima rizab tidak 
berhak untuk mengeluarkan hasil balak yang terdapat di dalam 
kawasan rizab tersebut kerana tujuan dirizabkan tanah tersebut 

adalah hanya untuk menyelenggarakan bagi satu-satu tujuan 
tertentu sahaja dan tidak ada mempunyai hak pemilikan keatas 

tanah yang dirizabkan itu. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



4. TARIKH  KUATKUASA  PEKELILING : 

 
4.1 Peraturan-peraturan sebagaimana ditetapkan adalah berkuatkuasa mulai 

tarikh keluarnya Pekeliling ini. 
 

 
 

 

      t.t 
( DATIN PADUKA HAJJAH FATIMAH BTE ABDULLAH ) 

                     PengarahTanah dan Galian, 

                                      Johor. 
 

 
 

Pejabat PengarahTanah dan Galian, 
Johor 

 
8hb. Mac, 1990 
 


