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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA TEMUAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Kajian Pustaka Tindak Pidana Pelaku Pembakaran Hutan untuk 

Membuka Lahan Baru. 

A. Konsep Tindak Pidana 

  Pengaturan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Peraturan 

Perundang-Undangan di Indonesia Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu 

perbuatan merusak lingkungan hidup dengan membakar hutan maupun lahan yang 

dilakukan secara sengaja oleh orang ataupun korporasi, sehingga termasuk ke 

dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pembakaran hutan dan lahan dapat 

dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan dan dapat disebut tindak pidana karena 

tindakan tersebut memiliki suatu dampak yang dapat merugikan kepentingan 

banyak orang, serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga terdapat 

sanksi bagi pelakunya.1 

Indonesia akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

lingkungan hidup. Untuk itu sangat diperlukan adanya peraturan 

perundangundangan yang berisi aturan-aturan terkait perbuatan pidana pembakaran 

hutan dan lahan ini. Peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk 

mengatur, mencegah, serta menanggulangi akibat dari tindakan pembakaran 

tersebut. Pembakaran hutan dan lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan 

perundangundangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UndangUndang 

Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan dan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan. Pada Kitab Undang-Undang 

                                                             
1 Perbuatan pidana pembakaran tersebut banyak terjadi di 7 Nur Rochati, R.B. Sularto, J. 

I. S, “Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran 

Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, Vol.26, 

No.22, 2017, hal.9. 
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Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini 

diatur pada pasal 187 KUHP yang menjelaskan bahwa, barang siapa dengan sengaja 

menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, maka akan diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua belas (12) tahun, lima belas (15) tahun, hingga penjara 

seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh (20) tahun, dimana 

masa hukuman tersebut berbeda-beda tergantung dari akibat yang akan terjadi dari 

perbuatan pidana yang telah dilakukan.  

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, pada pasal 69 ayat (1) huruf h melarang setiap orang melakukan 

pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, ditemui adanya 

pengecualian pada pasal 69 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan 

lokal di daerah masing-masing”. Mengenai kearifan lokal ini dijelaskan lebih 

lanjut pada bagian penjelasan Pasal 69 ayat (2), yang berbunyi “Kearifan lokal 

yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan 

luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis 

varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke 

wilayah sekelilingnya”. Kemudian, Undang-Undang mengenai Kehutanan pada 

pasal 50 ayat (3) huruf d menyebutkan “setiap orang dilarang membakar hutan”. 

Dan dalam Undang-Undang mengenai Perkebunan pada pasal 56 ayat (1) 

menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau 

mengolah lahan dengan cara membakar”.  

Peraturan-peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana yang 

akan dijatuhkan kepada pelaku pembakaran sebagai bentuk pertanggung jawaban 

pidana, dimana pelaku pembakaran tersebut wajib mempertanggung jawabkan 

perbuatannya. Sanksi pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan 

lahan secara sengaja diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 98, 

dimana hukuman diberikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari pembakaran hutan 

dan lahan.  
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Dalam pasal ini terlihat adanya delik materiil yang menekankan pada akibat 

dari tindakan pembakaraan hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja. b. 

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 108 

mengenai pihak yang membakar lahan seperti dijelaskan pada pasal 69 ayat (1) 

huruf h. c. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 

116 sampai pasal 119 yang mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap 

korporasi dengan menjelaskan pihak mana saja pada sebuah korporasi yang bisa 

dijatuhi sanksi pidana atau dimintai pertanggungjawaban, serta mengenai pidana 

tambahan yang dapat dikenakan. d. Undang-Undang Perkebunan pasal 108 yang 

menjelaskan mengenai pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau 

mengolah lahan dengan cara membakar seperti dijelaskan pada pasal 56 ayat (1). e. 

Undang-Undang Kehutanan pasal 78 ayat (3) mengatur mengenai pihak yang 

secara sengaja melanggar aturan seperti dijelaskan pada pasal 50 ayat (3) huruf d. 

f. Undang-Undang Kehutanan pasal 78 ayat (4) yang mengatur mengenai 

penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pembakaran 

hutan.  

Dalam penjelasan umum angka 6 Undang-Undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa undang-undang ini 

menggunakan ancaman hukuman minimum di samping maksimum dalam 

penegakan hukum pidananya, serta dalam menegakan hukum lingkungan masih 

menggunakan asas ultimum remedium, yaitu menerapkan hukum pidana sebagai 

upaya paling akhir yang hanya digunakan terhadap tindak pidana formil tertentu 

saja, yakni penjatuhan pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, 

dan gangguan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah jelas bahwa dalam 

undang-undang tersebut menggunakan ancaman hukuman maksimum sekaligus 

minimum atau dikenal dengan minimal khusus, begitu juga dengan peraturan-

peraturan lainnya. Pemidanaan berkaitan erat dengan masalah pertanggungjawaban 

pidana sebagai bentuk penegakan hukum pidana, dimana dalam tindak pidana 

lingkungan hidup diterapkan double track system (sistem dua jalur), yaitu terhadap 

pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda 

yang bersifat kumulatif bukan alternatif. Maka dari itu, sanksi pidana penjara dan 
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pidana denda akan diterapkan bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan 

lahan. Selain itu, pertanggung jawaban tindak pidana ini juga didasarkan pada 

kesengajaan atau kelalaian.  

Sebelum menjatuhkan sanksi perlu dibuktikan adanya suatu tindak pidana 

yang telah dilakukan berupa kesalahan, baik kesengajaan ataupun kealpaan dengan 

memperhatikan tentang delik, yaitu delik materiil ataupun formil. Rumusan delik 

memberi petunjuk dan mengarahkan apa yang harus dibuktikan. Hukum 

menganggap segala sesuatu yang termasuk sebagai unsur pada rumusan delik wajib 

dibuktikan sesuai hukum acara pidana, begitu juga dalam pembakaran hutan dan 

lahan harus dibuktikan di persidangan.  

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait 

pembakaran hutan dan lahan ini, terlihat bahwa subjek dari tindak pidana ini adalah 

orang atau perorangan serta badan hukum atau korporasi, sehingga dalam hal 

pembakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana lingkungan hidup terdapat 

pertanggung jawaban perorangan dan pertanggung jawaban badan usaha 

(korporasi) sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang kemudian akan 

dijatuhi sanksi pidana. Pertanggung jawaban korporasi merupakan permasalahan 

yang kompleks menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan 

karena pembuktian berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi 

merupakan hal yang sulit dan kompleks.2  

Untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman pidana bagi orang 

yang membakar hutan dan lahan tersebut diperlukan adanya penegak hukum, 

dimana harus ada kerja sama antara berbagai instansi penegak hukum agar tidak 

terjadi tumpang tindih penegakan hukum. Selain itu, juga diperlukan penegak 

hukum yang memahami mengenai permasalahan lingkungan agar mampu 

menangani tindak pidana lingkungan hidup. 3 

                                                             
2 Supriadi, “Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar”, Sinar Grafika, Jakarta, 

2008, hal. 300. 
3 Nyoman Serikat Putra Jaya,“Kapita Selekta Hukum Pidana”, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro,Semarang, 2005, h.239. 10 Sukandar Husin, “Penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 124. 
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Konflik Norma yang Terdapat Antara Peraturan Perundang-Undangan di 

Indonesia yang Mengatur Mengenai Pembakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan 

perumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai lingkungan hidup, khususnya pembakaran hutan dan lahan tersebut 

ditemukan adanya suatu konflik norma yang terdapat pada pasal 69 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang memberikan pengecualian terhadap ayat (1), bahwa setiap 

orang tidak diperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, 

pada pada ayat (2), setiap orang diperkenankan membuka lahan melalui cara 

membakar, dimana syaratnya lahan yang dibakar maksimal sebanyak 2 hektar 

untuk setiap kepala keluarga yang digunakan menanam tanaman varietas lokal serta 

dikelilingi oleh sekat bakar untuk mencegah api menjalar ke wilayah di sekitarnya, 

sesuai dengan kearifan lokal tiap daerah.4 

Isi pasal di atas tidak sesuai dengan pasal-pasal pada peraturan perundang- 

undangan lain, seperti dalam pasal 187 KUHP, pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sama sekali tidak 

mengizinkan, baik orang maupun korporasi untuk melalukan pembakaran hutan 

dan lahan sebagai cara untuk membuka lahan baru. Untuk itu konflik norma yang 

terjadi harus diselesaikan agar terdapat kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi 

pidana kepada pelaku. Konflik norma ini dapat diselesaikan melalui asas preverensi 

yang bisa dipakai sebagai acuan dalam menentukan peraturan mana yang akan 

digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana jika terjadi ketidak sesuaian antara 

berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.  

Asas preverensi ini terdiri dari asas lex superior derogat legi inferiori 

(peraturan perundangundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan 

perundang-undangan di bawahnya), asas lex specialis derogat legi generalis 

(peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), asas 

                                                             
4 Andi Hamzah, op. cit,h. 50. 12 Ibid, h. 55. 13 Ni Wayan Ella Apryani, Pembukaan 

Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal. 

Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Universitas Udayana, Vol. 7, 

No. 3, 2018, hal. 362. 
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lex posteriori derogat legi priori (peraturan perundang-undangan yang baru 

mengesampingkan peraturan perundang-undangan terdahulu). Jadi penjatuhan 

sanksi pidana ini dapat disesuaikan dengan asas-asas tersebut agar dapat 

menentukan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan dalam 

menyelesaikan suatu kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi. 

 

B. Konsep Pengertian Pembakaran Hutan dan Jenis Tindak Pidana 

Kehutanan 

A. Pengertian Pembakaran Hutan  

Di masa lalu, membakar hutan adalah metode praktis untuk membuka lahan. 

Pada awalnya ada banyak pertanian baris tradisional atau pertanian rotasi, tetapi 

karena biaya rendah, perusahaan kehutanan dan perkebunan mengadopsi praktik 

pembakaran hutan. 

Dalam lingkup kehutanan, tidak banyak perbedaan antara istilah kebakaran 

hutan dan pembakaran hutan, dimana pembakaran identik dengan kejadian yang 

disengaja pada suatu lokasi dan wilayah yang telah ditentukan. Digunakan untuk 

membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Pada saat yang 

sama, kebakaran hutan lebih tidak disengaja dan tidak terkendali. Dalam 

prakteknya, proses pembakaran bisa menjadi tidak terkendali dan menimbulkan 

kebakaran. Kebakaran hutan merupakan penyumbang terbesar laju deforestasi, 

bahkan lebih buruk dari konversi lahan untuk pertanian dan illegal logging. 

Menurut definisi ahli kehutanan Bambang Hero Saharjo tentang pembakaran hutan. 

 Pembakaran adalah perbuatan membakar sesuatu dengan sengaja dengan 

tujuan tertentu yang dapat menyebar dengan bebas dan mengkonsumsi bahan bakar 

alam di dalam hutan seperti serasah, rumput, ranting mati/ranting yang masih 

berdiri, batang kayu, tunggul, ilalang, semak, dedaunan dan pohon. -Pohon.  

B. Jenis Tindak Pidana Kehutanan  

Jenis Tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang 

diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut:  
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1) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan 

kerusakan hutan.  

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No. 41 

Tahun 1999, yaitu barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana 

perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. 

Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat 

dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan 

hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang 

menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum korporasi. 

5 

2) Membakar Hutan Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi 

karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan.  Bagi 

orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 

tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika kebakaran 

hutan terjadiakibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima 

tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-

undang No 41 Tahun 1999).  

3) Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal.  

Dalam pasal 78 (3) Undang-undang No 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa 

barangsiapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut 

hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang 

diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliarn rupiah. 

Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barangsiapa menerima, 

membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil 

hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil 

atau dipungut secara tidak sah.  

                                                             
5 Saharjo, B.H. 2003.Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlukah 

Dilakukan. Departemen Silvikultur. Fakultas Kehutanan. 15Suriansyah Murhaini, Hukum 

Kehutanan (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hal. 26. 
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4) Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang 

tanpa ijin.  

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 (5) jo Pasal 38 (4) Undang-

undang No 41 Tahun 1999 adalah barangsiapa melakukan penambangan dengan 

pola terbuka di kawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana 

paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.  

5) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan.  

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barangsiapa dengan sengaja 

mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-

sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling 

lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 (6) jo 

pasal 50 (3) Undang-Undang No 41 Tahun 1999).  

6) Mengembalakan ternak.  

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan 

sengaja mengembalakan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus 

oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga 

bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.  

7) Membawa alat-alat berat tanpa ijin.  

Perbuatan yang diancam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja 

membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan 

digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat 

yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling 

banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 (8) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999).  

8) Membuang benda-benda yang berbahaya.  

Rumusan delik pidana yang dikatagorikan dalam ketentuan ini adalah 

barangsiapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan 

kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi 

hutan, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu 

miliar rupiah (Pasal 78 ayat 10 Undang-undang No. 41 Tahun 1999).  

9) Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.  
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Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 (12) Undang-Undang No 41 

Tahun 1999 ini yaitu barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan 

mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang 

tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 

denda paling banyak tiga miliar rupiah. 

2. Dasar Hukum Pembakaran Hutan dan Faktor-faktor Penyebab 

Pembakaran Hutan 

a. Dasar Hukum Pembakaran Hutan  

1) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  

Pasal 50 ayat (3) huruf d :  

“Setiap orang dilarang membakar hutan”  

Pasal 78 ayat (3) :  

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah).  

Pasal 78 ayat (4) :  

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar 

lima ratus juta rupiah).”  

Kebakaran hutan dapat penimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak 

hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, entah mengapa 

kejahatan pembakaran hutan ini tidak masuk dalam tindak pidana perusakan hutan 

yang diatur dalam Undang undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan.  

2) Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) 

 Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
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kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan.  

Kerusakan lingkungan hidup adalahperubahan langsung dan/atau 

tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 

yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.  

Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan 

pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat 

dikenai sanksi berdasarkan UU PPLH sebagai berikut:  

Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH:  

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara 

membakar”  

 

 

Pasal 108 UUPPLH :  

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah)”.  

Pasal 69 ayat (2) UUPPLH :  

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan 

dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing”. 

 Penjelasan Pasal 69 ayat (2) :  

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan 

pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk 

ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai 

pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”.  

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH :  

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu 

air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana 
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penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.  

Pasal 98 ayat (2) UUPPLH :  

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) 

mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun 

dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.  

 

 

Pasal 98 ayat (3) UUPPLH :  

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 

(lima belas miliar rupiah)”.  

Pasal 99 ayat (1) UUPPLH :  

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku 

mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.  

Pasal 99 ayat (2) UUPPLH :  

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) 

mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan 

denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.  

Pasal 99 ayat (3) UUPPLH :  
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“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) 

mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 

(sembilan miliar rupiah)”.  

Pasal 119 UUPPLH:  

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap 

badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:  

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;  

b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;  

c. perbaikan akibat tindak pidana;  

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau  

e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.  

3) Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan  

Pasal 56 ayat (1) :  

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah 

lahan dengan cara membakar”.  

Pasal 108 :  

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan 

cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.  

4) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)  

Pasal 187 KUHP  

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, 

diancam:  
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a. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan 

tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;  

b. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena 

perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;  

c. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling 

lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi 

nyawa orang lain dan meng- akibatkan orang mati.  

 

Pasal 189 KUHP  

“Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan 

melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-

perkakas atau alat- alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau 

menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara 

paling lama tujuh tahun”.  

5) Peraturan Daerah mengenai Karhutla  

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebagaian besar daratan Provinsi Riau 

sehingga mendesak dibuatnya beberapa peraturan daerah guna pencegahan 

kebakaran hutan dan lahan. Adapun peraturan yang dikeluarkan Gubernur Provinsi 

Riau yang berkaitan dengan Karhutla yaitu:  

a. PERGUB Riau Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Tetap 

Pengendailan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.  

b. PERGUB Riau Nomor. 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengndalian 

Kebakaran Hutan dan Lahan. 

b.Faktor-faktor Penyebab Pembakaran Hutan 

1. Pengertian Hutan dan Pembagian Hutan  
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a) Pengertian Hutan  

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest 

(Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat 

dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam 

hukum inggris Kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya 

ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di 

samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat 

bersenang-senang bagi raja dan pegawaipegawainya (Black, 1979: 584), namun 

dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.  

Menurut Dangler yang diartikan dengan hutan, adalah  

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, 

sehingga suhu kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan 

lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru 

asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat 

(horizontal dan vertikal).” (Ngadung, 1975: 3)  

Menurut Dangler yang menjadi ciri hutan adalah:  

(1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan 

kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok.  

Definisi diatas, senada dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kehutanan. Di dalam pasal itu yang diartikan dengan hutan ialah suatu lapangan 

bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan 

merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.  

Sedangkan pengertian hutan merupakan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU 

Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 

berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalan persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.  
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Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:  

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan,  

2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna,  

3. Unsur lingkungan, dan  

4. Unsur penetapan pemerintah  

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini, menganut 

konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan 

fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan utuh.  

Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat 

penting, karena dengan adanya Penetapan Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan itu 

kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah 

tersebut, yaitu: (1) agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk 

membabat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan, dan (2) mewajibkan 

kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, 

peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta 

menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga 

kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil16 . 

 b) Pembagian Hutan  

Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria 

dan pertimbangan tertentu, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 34 

Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2), sebagai 

berikut17 :  

16Salim, H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafik, 

2013), h. 41 17 Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan 
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dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan 

Kawasan Hutan  

1. Kawasan hutan konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (cagar 

alam dan suaka margasatwa), kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman 

hutan raya, dan taman wisata alam), dan taman buru.  

2. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan, dan karena sifat alamnya digunakan 

untuk: (1) mengatur tata air, (2) mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan (3) 

memelihara kesuburan tanah.  

3. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, 

yang dapat memenuhi: (1) keperluan masyarakat pada umumnya, (2) 

pembanguanan industri, dan (3) keperluan ekspor.  

Pasal 1 angka (4 s/d 11) UU No. 41 Tahun 1999, hutan dibagi kepada 

delapan jenis yaitu18 :  

1. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani 

hak atas tanah,  

2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas 

tanah,  

3. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat 

hukum adat,  

4. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan, 18UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  

5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

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

kesuburan tanah,  
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6. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 

ekosistemnya,  

7. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan 

dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem 

penyangga kehidupan,  

8. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, 

yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, 

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara 

lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.  

2. Kerusakan Hutan dan Jenis Kerusakan Hutan  

a) Kerusakan Hutan Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan adalah 

berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering 

disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan 

atau istilahnya deforestasi. Hutan merupakan suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan 

dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah, yang terletak pada suatu 

kawasan dan membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keadaan 

keseimbangan dinamis19 .  

b) Jenis Kerusakan Hutan Kerusakan hutan akibat ulah manusia (human 

destructions)20  

1. Illegal logging (Penebangan liar).  

Penebangan liar bukan saja dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di 

sekitar hutan sebagai tindakan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan 

memenuhi kebutuhan keluarga. Kegiatan ini juga dilakukan oleh para pengusaha, 

bahkan pengusaha yang mendapat ijin HPH/IUPHHK juga melakukan penebangan 

liar di luar areal yang telah ditentukan. Penebangan liar yang terjadi dilakukan pada 

lahan hutan produksi, hutan lindung, sampai ke dalam kawasan konservasi 
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termasuk di dalamnya kawasan Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Suaka 

alam pun ikut ditebang. Untuk masalah penebangan liar ini harus dipikirkan dan 

dicari jalan keluarnya secara serius cara penanggulangan, agar hutan tidak dibabat 

sampai habis.  

2. Pembakaran hutan yang disengaja. Masyarakat membuka lahan dengan 

cara membakar, bila kebakaran ini tidak terkendali dapat meluas dan menyebabkan 

kebakaran hutan yang lebih besar. Dengan cara membakar dianggap pembukaan 

dan pembersihan lahan lebih mudah dan murah.Untuk menciptakan kondisi areal 

pertumbuhan yang baik pohon kayu putih pada hutan alam sering dilakukan 

pembakaran untuk mempermudah tumbuhan tersebut memperbaharui diri 

memunculkan tunas-tunas baru.  

3. Perambahan hutan. Perambahan hutan oleh masyarakat untuk membuka 

lahan pertanian dan perkebunan dengan membabat dan menebang pohon merusak 

kondisi hutan alam. Masyarakat mengambil hasil untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dari hutan dengan cara merusak. Ada juga perambahan hutan dilakukan 

karena diperalat oleh para “cukong” untuk mengincar kayu dan membuka lahan 

kelapa sawit.  

4. Perladangan berpindah. Pengertian dan definisi dari Perladangan 

berpindah adalah suatu sistem bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat 

secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara membuka 

lahan hutan primer maupun sekunder.Perladangan berpindah dilakukan oleh 

masyarakat tradisional dalam pengolahan lahan untuk menghasilkan bahan pangan. 

Bercocok tanam secara tradisional dilakukan dengan membuka lahan baru ketika 

hasil panen dari suatu lahan mulai menurun. Perladangan berpindah adalah warisan 

turun-temurun karena sudah menjadi tradisi dalam bercocok tanam. Perladangan 

berpindah memberikan kontribusi yang nyata terhadap kerusakan ekosistem hutan 

terutama pada pulau-pulau yang berukuran kecil. Selain itu perladangan berpindah 

dan kebakaran memiliki korelasi yang positif, karena musim berladang umumnya 
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pada musim kemarau. Hasil penelitian menunjukan pada setiap musim kemarau 

terjadi kebakaran hutan karena faktor pembukaan lahan dengan cara membakar.  

 

6. Transmigrasi. Tujuan utama program transmigrasi adalah untuk 

mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan 

kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, 

Sumatra, dan Sulawesi.Namun Kebijakan pemerintah untuk meratakan penduduk 

ke seluruh pelosok tanah air dengan program ini membawa dampak terhadap 

kerusakan hutan. Hutan dibuka untuk dibuat pemukiman transmigrasi, dan tiap 

transmigran mendapatkan lahan garapan seluas 2 hektar. Hutan primer maupun 

sekunder dibuka untuk kegiatan program pemerintah transmigrasi ini.  

7. Pemukiman penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, 

kebutuhan dasar akan perumahan semakin meningkat. Terbatasnya daerah yang 

dapat digunakan sebagai daerah pemukiman membuat kegiatan ini dilakukan pada 

areal-areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Daerah-daerah yang tidak 

sesuai dengan peruntukkannya, dipaksakan untuk dibuat pemukiman. Daerah 

berlereng terjal yang berbahaya juga ikut menjadi lokasi sasaran pembuatan rumah-

rumah penduduk.  

8. Pembangunan perkantoran. Areal perkantoran tidak hanya terdapat pada 

daerah perkotaan yang ramai. Komplek perkantoran juga dibangun pada lahan-

lahan hutan, terutama kabupaten yang baru dimerkarkan dari kabupaten induk. 

Kabupatenatau perangkat pemerintahan baru mencari dan membuka lahan hutan 

untuk membuat kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan dan 

juga untuk areal perkantoran. Pembangunan yang terjadi ini akhirnya perlu 

dilakukan alih fungsi lahan.  

9. Pembangunan infrakstruktur perhubungan seperti jalan, lapangan udara, 

pelabuhan kapal, dan lain-lain. Salah satu penyebab masih banyaknya masyarakat 

Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan karena sulitnya jangkauan 
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transportasi. Indonesia dikenal dengan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih 

dari 17.500 pulau, pulau besar maupun kecil. Masih banyak daerah-daerah yang 

terisolasi dan terbelakang karena belum adanya infrastruktur transportasi yang 

memadai.Pembangunan infrastruktur perhubungan merupakan hal mendesak yang 

perlu dilakukan. Namun pembangunan tersebut dapat menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan hidup. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, 

adakalanya harus memotong hutan pada kawasan lindung maupun kawasan 

konservasi. Cukup banyak contoh pembuatan jalan yang melewati daerah Hutan 

lindung, Kawasan Konservasi, Taman Nasional dan kawasan lainnya yang 

sebenarnya tidak boleh diadakan penebangan dan pembukaan hutan. Kerusakan 

hutan lain juga terjadi dalam pembangunan infrastruktur lapangan udara, pelabuhan 

kapal dan lain- lain.Pembangunan pelabuhan kapal yang dilakukan di pesisir pantai 

yang memiliki hutan pantai atau hutan mangrove sering merusakan keberadaan 

hutan-hutan tersebut. Dan banyak contoh lain yang dapat dilihat di sekitar kita, 

mengenai kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur perhubungan.  

10. Perkebunan monokultur.  

Pembangunan perkebunan monokultur maupun hutan monokultur termasuk 

di dalamnya Hutan Tanaman yang dilakukan pada areal yang masih berhutan sering 

terjadi. Beberapa pengusaha yang hanya mencari keuntungan mengurus ijin 

konversi lahan menjadi perkebunan atau hutan tanaman, dengan sasaran tegakan 

tinggal yang ada pada areal tersebut dapat diambil dan dijual sebagai keuntungan. 

Kemudian mereka melakukan “land clearing” dan menanam tanaman-tanaman 

sejenis dengan pertimbangan ekonomis. Areal hutan yang terdapat beragam jenis 

dirubah menjadi tanaman sejenis atau monokultur. Tanaman monokultur ini sangat 

rentan terhadap bahaya erosi, penyebaran hama dan penyakit, dan penurunan 

biodiversitas.  

11. Perkebunan kelapa sawit. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa 

sawit telah dilakukan pada beberapa daerah di Indonesia. Investasi perkebunan 

kelapa sawit dilakukan oleh pengusaha dari dalam negeri maupun luar negeri 
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terutama dari Malaysia. Dalam pertimbangan ekonomis dianggap sebagai sumber 

keuntungan yang besar. Beberapa pihak yang pernah terlibat dan merasakan akibat 

pembangunan perkebunan kelapa sawit menjadi sadar akan dampak negatif dari 

kegiatan tersebut terhadap lingkungan. Keseimbangan ekosistem menjadi 

terganggu akibat penurunan biodiversitas, pencemaran lingkungan dari input 

peptisida yang berlebihan, sulitnya seresah kelapa sawit terdekomposisi dan 

pemulihan lahan kepada kondisi semula memerlukan waktu yang sangat panjang.  

12. Konversi lahan gambut menjadi sawah. Proyek pembangunan satu juta 

hektar lahan gambut menjadi sawah pernah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan mempertahankan swasembada beras. Akibatnya lahan hutan gambut 

menjadi berkurang dan dampak negatif yang ditimbulkan seperti meningkatnya 

bahaya kebakaran hutan, memberikan sumbangan terhadap pemanasan global, 

berkurangnya keanekaragaman hayati dan dampak negatif lainnya.  

13. Penggembalaan Ternak dalam hutan. Walaupun tergolong kecil bila 

dibandingkan dengan penyebab kerusakan hutan yang lain, namun penggembalaan 

ternak di anggap sebagai salah satu penyebab kerusakan. Kerusakan hutan akibat 

penggembalaan ternak dengan cara, ternak tersebut mengkonsumsi daun-daun dan 

semai-semai yang merupakan tumbuhan permudaan sebagai regenerasi dari hutan 

tersebut. Kerusakan lain yang terjadi juga seperti kerusakan batang akibat gigitan 

dan gesekan tanduk ternak. Pengembalaan ternak di dalam hutan menyebabkan 

pemadatan tanah hutan karena diinjakinjak oleh ternak. Hal ini akan mempengaruhi 

proses infiltrasi atau menyerapnya air ke dalam tanah menjadi berkurang sehingga 

proses runoff meningkat yang menyebabkan erosi di permukaan tanah.  

14. Kebijakan pengelolaan hutan yang salah. Kerusakan hutan juga dapat 

terjadi karena kebijakan yang dibuat lebih memperhatikan dampak ekonomis 

dibandingkan dengan dampak ekologis. Selain itu juga perbedaan persepsi tentang 

kelestarian hutan kadang terjadi karena dasar pemahaman yang berbeda. Ada 

pendapat yang menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan hutan yang salah dari 

pemerintah sebagai suatu “pengrusakan hutan yang terstruktur” karena kerusakan 
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tersebut didukung oleh perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.Persepsi 

dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam terutama 

mengolah lahan-lahan milik mereka dengan menanam tanaman semusim yang lebih 

cepat menghasilkan dibanding dengan tanaman berumur panjang termasuk tanaman 

kehutanan. Kerusakan hutan akibat alam (natural disasters).  

15. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan penyebab kerusakan 

hutan yang setiap tahun terjadi di Indonesia, bila musim kemarau berkepanjangan 

pada suatu daerah. Indonesia ditunding sebagai negara pengekspor asap kebakaran 

hutan ke negara-negara tetangga. Selain dapat memusnahkan tumbuh-tumbuhan 

dan kehidupan fauna di sekitarnya, kebakaran hutan menghasilkan asap yang 

berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan keselamatan penerbangan. Api 

yang timbul pada kebakaran hutan terjadi akibat gesekan batang atau cabang pohon. 

Dari penginderaan jauh lewat satelit dapat dilihat "hot spot" yang muncul di dalam 

areal hutan bila terjadi suatu kebakaran hutan. Selain musim kemarau yang 

berkepanjangan sebagai salah satu faktor penyebab terjadi kebakaran hutan, ada 

juga beberapa faktor pemicu terjadi kebakaran hutan yaitu pembukaan lahan 

gambut sehingga sinar matahari masuk ke lantai hutan dan menyebabkan areal 

gambut menjadi kering dan mudah terbakar.  

16. Letusan Gunung Berapi. Bencana alam gunung meletus merupakan 

suatu daya alam yang dapat merusak hutan dan habitat satwa liar bahkan 

memusnakan kehidupan yang ada di wilayah tersebut. Gunung meletus adalah 

gejala vulkanis yaitu peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari 

dalam perut bumi. Magma adalah campuran batu-batuan dalam keadaan cair, liat 

serta sangat panas yang berada dalam perut bumi. Aktifitas magma disebabkan oleh 

tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya sehingga 

dapat terjadi retakanretakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Peristiwa vulkanik 

yang terdapat pada gunung berapi setelah meletus (post vulkanik), antara lain: 

terdapatnya sumber gas H2 S, H2O,dan CO2 dan Sumber air panas atau geiser. 

Sumber gas ini ada yang sangat berbahaya bagi kehidupan.  
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Naiknya air permukaan laut dan tsunami. Permukaan air laut yang naik 

termasuk didalamnya bencana tsunami dapat mengakibatkan kerusakan hutan. 

Hutan-hutan di bagian pesisir menjadi rusak karena aktivitas alam ini. Walaupun 

hutan-hutan di pesisir dianggap suatu cara untuk mengurangi dampak kerusakan 

dari tsunami tetapi hutan tersebut juga ikut terkena dampaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pemecahan permasalahan Pertanggung jawaban pidana korporasi 

dalam tindak pidana pembakaran lahan. 

Berdasarkan perumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai lingkungan hidup, khususnya pembakaran hutan dan 

lahan tersebut ditemukan adanya suatu konflik norma yang terdapat pada pasal 69 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan pengecualian terhadap ayat (1), 

bahwa setiap orang tidak diperbolehkan  membuka lahan dengan cara membakar. 

Akan tetapi, pada pada ayat (2), setiap orang diperkenankan membuka lahan 

melalui cara membakar, dimana syaratnya lahan yang dibakar maksimal sebanyak 

2 hektar untuk setiap kepala keluarga yang digunakan menanam tanaman varietas 
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lokal serta dikelilingi oleh sekat bakar untuk mencegah api menjalar ke wilayah di 

sekitarnya, sesuai dengan kearifan lokal tiap daerah.6 

Isi pasal di atas tidak sesuai dengan pasal-pasal pada peraturan perundang-

undangan lain, seperti dalam pasal 187 KUHP, pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sama sekali tidak 

mengizinkan, baik orang maupun korporasi untuk melalukan pembakaran hutan 

dan lahan sebagai cara untuk membuka lahan baru. Undang-Undang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut adalah mengenai pertanggungjawaban 

pidana korporasi dan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang sebelumnya 

telah diatur didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi 

dalam undang-undang tersebut dalam praktiknya memiliki masalah yang sangat 

besar karena sulitnya pembuktian tindak pidana lingkungan yang pelakunya adalah 

korporasi. 

Konflik norma ini dapat diselesaikan melalui asas preverensi yang bisa 

dipakai sebagai acuan dalam menentukan peraturan mana yang akan digunakan 

untuk menjatuhkan sanksi pidana jika terjadi ketidak sesuaian antara berbagai 

peraturan perundang-undangan tersebut. Asas preverensi ini terdiri dari asas lex 

superior derogat legi inferiori (peraturan perundangundangan yang lebih tinggi 

mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawahnya), asas lex specialis 

derogat legi generalis (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan 

yang lebih umum), asas lex posteriori derogat legi priori (peraturan perundang-

undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan terdahulu). 

Jadi penjatuhan sanksi pidana ini dapat disesuaikan dengan asas-asas tersebut agar 

dapat menentukan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan 

dalam menyelesaikan suatu kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi. 

                                                             
6 Ni Wayan Ella Apryani, Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi 

tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana 

Master Law Journal), Universitas Udayana, Vol. 7, No. 3, 2018, hal. 362. 
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D. Temuan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana 

pembakaran lahan  

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, telah memutus 

perkara Terdakwa Bernama SUPARMANIAM JAGA RAMAN anak dari JAGA 

RAMAN. Tempat Lahir  Malaysia, Umur/Tanggal Lahir 59 tahun/17 April 1957; 

Berjenis kelamin Laki-Iaki Kewarganegaraan Malaysia; Tempat tinggal Jalan 

Bhayangkara Nomor 33 B Samarinda, beragama Hindu dan  berkerja GM PT Tunas 

Prima Sejahtera. 

 

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak 

tanggal 27 Februari 2918, dibantarkan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 

2018, kemudian ditahan kembali dalam Tahanan Kota sejak tanggal 9 Maret 2018 

sampai dengan tanggal 20 Juni 2018. Terdakwa diajukan di depan persidangan 

Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : 

Dakwaan Kesatu Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang - 

Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;  

Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang - Undang 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dakwaan Kedua Primair : diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 108 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 juncto 

Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidair : diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juncto 

Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih Subsidair : diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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Mahkamah Agung tersebut; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum 

pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut :  

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMANIAM JAGA RAMAN anak dari 

JAGA RAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2014 tentang Perkebunan sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair Jaksa 

Penuntut Umum;  

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMANIAM JAGA 

RAMAN anak dari JAGA RAMAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 

dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan 

perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.  

3. Menyatakan barang bukti berupa: - 2 (dua) lembar Laporan Progres Babat 

(Rintis) Jalan MR/CR Estate 02 Tuana Tuha dan Tengiri Bulan Januari 2016 dan 

bulan Februari 2016; - 2 (dua) lembar photo Kegiatan Babat (Rintis) di Estate 02 

Desa Tuana Tuha dalam IUP TPS; - 1 (satu) lembar Peta Lokasi Titik Api Berasal 

yang dibuat oleh Surveyor PT Tunas Prima Sejahtera. 

- 3 (tiga) kantong arang bekas terbakar; - 3 (tiga) kantong tumbuhan bawah 

bekas terbakar dan terendam air; - 1 (satu) kantong tanah permukaan bekas terbakar 

dan terendam air; - 2 (dua) kantong tanah permukaan di kebun sawit tanaman 2012; 

- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar; Seluruhnya dikembalikan kepada PT Tunas 

Prima Sejahtera; 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya 

perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); Membaca Putusan Pengadilan Negeri 

Tenggarong Nomor 113/Pid. Sus/LH/2018/PN Trg tanggal 1 Agustus 2018 yang 

amar lengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa SUPARMANIAM 

JAGA RAMAN anak dari JAGA RAMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan 

Kesatu ataupun Dakwaan Kedua; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena dari 

semua Dakwaan Penuntut Umum; 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam 

kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 4. Menetapkan barang bukti 

berupa: - Barang bukti butir 1) sampai dengan butir 8) selengkapnya sebagaimana 
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dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2018, dikembalikan 

kepada PT Tunas Prima Sejahtera; 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara; 

Membaca Akta Pemohonan Kasasi Nomor 113/Pid.B/LH/2018/PN Trg.  

Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa 

pada tanggal 9 Agustus 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai 

Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Tenggarong tersebut; Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dari 

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut sebagai 

Pemohon. Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong 

pada tanggal 20 Agustus 2018; Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan. 

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut telah 

diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai 

Kartanegara pada tanggal 1 Agustus 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan 

Negeri Kutai Kartanegara tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 9 

Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Tenggarong pada tanggal 20 Agustus 2018. Dengan demikian permohonan 

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan 

dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut 

Umum tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa Pasal 244 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan 

bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh 

pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut 

Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali 

terhadap putusan bebas. 

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan 

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara 

diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa 

“kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan 
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hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan 

kasasi terhadap putusan bebas; Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan 

Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat 

dalam berkas perkara. 

 

 

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon 

Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut : 

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat Judex Facti 

dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat 

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 108 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; - Bahwa Judex Facti dalam 

pertimbangannya membebaskan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa selaku 

warga negara/berkebangsaan Malaysia dan diajukan di persidangan sebagai 

naturlijke person bukanlah sebagai pelaku usaha perkebunan”; - Bahwa Terdakwa 

selaku General Manager PT Tunas Prima Sejahtera yang menjabat sejak Desember 

2014 hingga saat sekarang, mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab 

terhadap semua kegiatan operasional perkebunan. Selanjutnya hasil kerja Terdakwa 

dilaporkan ke jajaran Direksi Perusahaan PT Tunas Prima Sejahtera. Bahwa ini 

berarti dari segi hukum Terdakwa termasuk PT Tunas Prima Sejahtera baik sendiri-

sendiri atau bersama-sama mempunyai tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran 

atau tindak pidana yang terjadi dalam lingkup atau di luar lingkup perusahaan; - 

Bahwa Terdakwa selaku General Manager PT Tunas Prima Sejahtera tentu 

bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran dalam areal Hak Guna Usaha PT 

Tunas Prima Sejahtera. 

Dalam hal ajaran pertanggungjawaban korporasi apabila terjadi tindak 

pidana baik dalam lingkup atau di luar lingkup korporasi, maka yang bertanggung 

jawab bukan hanya pengurus (Direksi/Komisaris) dan General Manager (Terdakwa 

sendiri) yang bertanggung jawab tetapi juga korporasi (PT Tunas Prima Sejahtera). 

seperti halnya dalam perkara a quo, Terdakwa selaku General Manager adalah 
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termasuk dalam pengertian sebagai pelaku usaha perkebunan, karena secara de jure 

dan de facto Terdakwa sehari-harinya bertindak untuk dan atas nama PT Tunas 

Prima Sejahtera melaksanakan kegiatan usaha perkebunan. Perbuatan Terdakwa 

selaku General Manager PT Tunas Prima Sejahtera dengan perbuatan PT Tunas 

Prima Sejahtera selaku korporasi tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam 

melaksanakan kegiatan usaha bidang perkebunan. segala akibat yang ditimbulkan 

atas perbuatan Terdakwa selaku General Manager PT Tunas Prima Sejahtera 

sepanjang dalam lingkup tugas, kewajiban mewakili perusahaan adalah menjadi 

tanggung jawab Terdakwa termasuk pengurus (Direksi/Komisaris) dan perusahaan 

PT Tunas Prima Sejahtera.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut sangat jelas menunjukkan perbuatan 

Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunan bertindak untuk dan 

atas nama PT Tunas Prima Sejahtera sesuai tugas, kewajiban dan tanggung jawab 

yang diberikan kepada Terdakwa selaku General Manager PT Tunas Prima 

Sejahtera; - Bahwa benar bukan hanya Terdakwa yang dibebani tanggung jawab 

pidana atas terjadinya kebakaran di areal Hak Guna Usaha PT Tunas Prima 

Sejahtera, tetapi juga para Direksi/Komisaris karena mereka yang mengambil 

keputusan perusahaan. Terdakwa dibebani tanggung jawab pidana karena mendapat 

tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam pelaksanaan operasional 

perusahaan; - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pendapat Judex 

Facti yang mengatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal dalam 

dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku usaha perkebunan atau perusahaan 

perkebunan sehingga terjadi error in persona adalah pertimbangan yang sangat 

dangkal dan tidak beralasan. 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan 

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 108 Undang- Undang 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana didakwakan dalam 

Dakwaan Alternatif Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah 

terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana; Menimbang bahwa dengan demikian 

terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 



45 
 

 

Tenggarong Nomor 113/Pid.Sus/LH/2018/PN Trg., tanggal 1 Agustus 2018 untuk 

kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan 

sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum 

menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang 

memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa : Keadaan yang memberatkan 

Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menjalankan kegiatan 

usaha perkebunan; Keadaan yang meringankan  Terdakwa belum pernah 

dihukum. 

 Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk 

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi; Mengingat Pasal 108 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. M E N G A D I L I : 

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM 

PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA tersebut; - 

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 113/Pid. 

Sus/LH/2018/PN Trg tanggal 1 Agustus 2018 tersebut. 

MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Terdakwa SUPARMANIAM 

JAGA RAMAN anak dari JAGA RAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana ”Pembakaran lahan”; 2. Menjatuhkan pidana 

kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 

pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan 

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan barang bukti: - Barang bukti butir 1) sampai 

dengan butir 8) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum 

tanggal 28 Juni 2018, dikembalikan kepada PT Tunas Prima Sejahtera; 4. 

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat 

kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).  
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E. Analisis Tentang Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 

tindak pidana pembakaran lahan. 

1.  Analisis pertimbangan secara yuridis 

Hakikat pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur – unsur 

dari suatu tindak pidana tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang 

didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dalam menilai pemenuhan unsur – unsur 

tindak pidana, hakim mendasarkannya pada alat bukti dan fakta yang terungkap 

dalam persidangan.  

Terdakwa selaku General Manager PT Tunas Prima Sejahtera yang 

menjabat sejak Desember 2014 hingga saat sekarang, mempunyai tugas, kewajiban 

dan tanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional perkebunan. Selanjutnya 

hasil kerja Terdakwa dilaporkan ke jajaran Direksi Perusahaan PT Tunas Prima 

Sejahtera. Bahwa ini berarti dari segi hukum Terdakwa termasuk PT Tunas Prima 

Sejahtera baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai tanggung jawab 

apabila terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi dalam lingkup atau di 

luar lingkup perusahaan; - Bahwa Terdakwa selaku General Manager PT Tunas 

Prima Sejahtera tentu bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran dalam areal 

Hak Guna Usaha PT Tunas Prima Sejahtera. 

Dalam hal ajaran pertanggungjawaban korporasi apabila terjadi tindak 

pidana baik dalam lingkup atau di luar lingkup korporasi, maka yang bertanggung 

jawab bukan hanya pengurus (Direksi/Komisaris) dan General Manager (Terdakwa 

sendiri) yang bertanggung jawab tetapi juga korporasi (PT Tunas Prima Sejahtera). 

seperti halnya dalam perkara a quo, Terdakwa selaku General Manager adalah 

termasuk dalam pengertian sebagai pelaku usaha perkebunan, karena secara de jure 

dan de facto Terdakwa sehari-harinya bertindak untuk dan atas nama PT Tunas 
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Prima Sejahtera melaksanakan kegiatan usaha perkebunan. Perbuatan Terdakwa 

selaku General Manager PT Tunas Prima Sejahtera dengan perbuatan PT Tunas 

Prima Sejahtera selaku korporasi tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam 

melaksanakan kegiatan usaha bidang perkebunan. segala akibat yang ditimbulkan 

atas perbuatan Terdakwa selaku General Manager PT Tunas Prima Sejahtera 

sepanjang dalam lingkup tugas, kewajiban mewakili perusahaan adalah menjadi 

tanggung jawab Terdakwa termasuk pengurus (Direksi/Komisaris) dan perusahaan 

PT Tunas Prima Sejahtera.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut sangat jelas menunjukkan perbuatan 

Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunan bertindak untuk dan 

atas nama PT Tunas Prima Sejahtera sesuai tugas, kewajiban dan tanggung jawab 

yang diberikan kepada Terdakwa selaku General Manager PT Tunas Prima 

Sejahtera; - Bahwa benar bukan hanya Terdakwa yang dibebani tanggung jawab 

pidana atas terjadinya kebakaran di areal Hak Guna Usaha PT Tunas Prima 

Sejahtera, tetapi juga para Direksi/Komisaris karena mereka yang mengambil 

keputusan perusahaan. Terdakwa dibebani tanggung jawab pidana karena mendapat 

tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam pelaksanaan operasional 

perusahaan; - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pendapat Judex 

Facti yang mengatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal dalam 

dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku usaha perkebunan atau perusahaan 

perkebunan sehingga terjadi error in persona adalah pertimbangan yang sangat 

dangkal dan tidak beralasan. 

 

Berdasarkan analisis penulis, dalam Teori Identifikasi dalam rangka 

mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negarab Anglo Saxon 

seperti di Inggris dikenal teori direct corporate criminal liability atau 

pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bias melakukan 

sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat 

dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan 

demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban 
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korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori identifikasi pada 

dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama 

tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi 

itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalan sebuah korporasi 

dianggap sebagai “directing mind” atau “alter ego”. Perbuatan dan mens rea para 

individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan 

untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, mens rea para 

individu merupakan mens rea korporasi. Putusan Nomor 2939 

K/PID.SUS.LH/2018 hakim mendasarkannya dengan 17 alat bukti sebagaimana di 

atur Pasal 108 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 

 

        

2.  Analisis pertimbangan secara sosiologis 

Pertimbangan sosiologis, adalah keadilan bagi masyarakat. upaya 

perlindungan terhadap lingkungan hidup serta perlindungan terhadap masyarakat 

itu sendiri dari pembakaran yang dilakukan oleh korporasi karena pada dasarnya 

hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik  telah dijamin dan diatur oleh 

undang-undang. Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi 

lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan 

hidup.Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan 

hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. 

Salah satu ruang yang harus diperbaiki dalam Undang-Undang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut adalah mengenai 

pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban mutlak (strict 

liability) yang sebelumnya telah diatur didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan 

pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang tersebut dalam praktiknya 

memiliki masalah yang sangat besar karena sulitnya pembuktian tindak pidana 

lingkungan yang pelakunya adalah korporasi. Dalam praktiknya korporasi sebagai 
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non state actor telah memiliki impunity, yaitu kekebalan hukum atas berbagai 

kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan 

tidak ada usaha untuk memproses korporasi dengan hukum pidana secara 

maksimal. 

 

 

3.  Analisis pertimbangan secara filosofis 

Inti dari pertimbangan filosofis adalah rasa keadilan dan kebenaran. Dalam 

hal ajaran pertanggungjawaban korporasi apabila terjadi tindak pidana baik dalam 

lingkup atau di luar lingkup korporasi, maka yang bertanggung jawab bukan hanya 

pengurus dan General Manager yang bertanggung jawab tetapi juga korporasi . 

Perbuatan Terdakwa selaku General Manager PT Tunas Prima Sejahtera dengan 

perbuatan PT Tunas Prima Sejahtera selaku korporasi tidak dapat dipisahkan satu 

dengan lainnya dalam melaksanakan kegiatan usaha bidang perkebunan. 

Berdasarkan analisis penulis, dalam Teori Identifikasi dalam rangka 

mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negarab Anglo Saxon 

seperti di Inggris dikenal teori direct corporate criminal liability atau 

pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bias melakukan 

sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat 

dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. 

 

Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena 

itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. 

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu 

dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai 

tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu 

dalan sebuah korporasi dianggap sebagai «directing mind» atau «alter ego». 

Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaikan dengan korporasi. 
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Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama 

menjalankan bisnis korporasi, mens rea para individu merupakan mens rea 

korporasi. Upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup serta perlindungan 

terhadap masyarakat itu sendiri dari pembakaran yang dilakukan oleh korporasi 

karena pada dasarnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik telah 

dijamin dan diatur oleh undang-undang. Salah satu ruang yang harus diperbaiki 

dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut 

adalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban 

mutlak yang sebelumnya telah diatur didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan 

pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang tersebut dalam praktiknya 

memiliki masalah yang sangat besar karena sulitnya pembuktian tindak pidana 

lingkungan yang pelakunya adalah korporasi. 

 

Dalam praktiknya korporasi sebagai non state actor telah memiliki 

impunity, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan 

sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan tidak ada usaha untuk memproses 

korporasi dengan hukum pidana secara maksimal.kejahatan korporasi 

menimbulkan kerugian yang sangat besar baik untuk masyarakat ataupun negara 

karena disini akibat yang timbulkan melibatkan orang banyak sebagai korbannya. 

seperti salah satu kasus pembakaran hutan dan perusakan hutan yang dilakukan 

perseorangan maupun korporasi yang terjadi dilingkungan hidup khususnya 

kehutanan. Terkait dengan penggunaannya, menimbulkan permasalahan tersendiri 

dimasyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya perbuatan pembakaran hutan 

yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi yang belum sesuai 

penindakanya oleh para penegak  hukum khususnya dalam perusakan hutan dengan 

cara membakar. Hal ini menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang melakukan aksi 

pembakaran hutan Karena ingin meraup keuntungan yang besar dengan membakar 

hutan yang akan di jadikan lahan perkebunan oleh korporasi. Majelis Hakim 

menilai perkembangan hukum yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa Hakim 

sejauh mungkin menerapkan keadilan di atas kepastian hukum, apabila keadilan 
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dan kepastian hukum saling mendesak maka hakim sejauh mungkin mengutamakan 

keadilan di atas kepastian hukum karena muara akhir dari tujuan hukum itu sendiri 

adalah terciptanya keadilan, sehingga mutlak suatu keadilan harus lebih diutamakan 

daripada kepastian hukum Hakim wajib mempertimbangkan apakah putusan yang 

dijatukan telah memberikan keadilan bagi terdakwa. Kemudian jika kita lihat dari 

Putusan Nomor 2939 K/PID.SUS.LH/2018 Tgrng.
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