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MOTTO

َّ َ ْ ُ
عملوا ل َعل هُ ۡم يَ ۡر ُعونج

ۡ َ
َّ ۡ َ
َۡ
ظَهَر ٱلف سا ُد
ض
يي
ٱولَ بي َماحري كسَب ت أيۡ دي ٱنلَّاس ُِل ذيق ُهم ع ٱ َّل
ۡ ر
ب
يفلٱ
ِ ب

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
(Q.S Ar Rum : 41)
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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban
pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang No.
39 Tahun 2014 (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUSLH/2020/PT JMB). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Jambi. Data yang
akan diambil yang berupa informasi atau keterangan dari putusan Pengadilan
Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB). Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara/interview dan dokumentasi.
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur
kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data verifikasi data. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh kesimpulan antara lain: a. Pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2014 pada pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan
dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Sanksi
pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan berdasarkan
Undang-Undang Perkebunan Pasal 108 dipidana dengan pidana penjara selama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah). b. Kendala penyelesaian kasus pembakaran lahan dalam putusan
Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB antara lain
hambatan secara teknis seperti disaat sidang putusanpun jaksa penuntut umum dan
yang terdakwa juga tidak hadir dalam persidangan serta tidak ditentukan lembaga
peradilan khusus tindak pidana kehutanan. c. Analisis Hukum Positif UndangUndang No. 39 Tahun 2014 Tentang Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Putusan
Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB mengenai tindak
pidana pembakaran hutan dan lahan yang mangakibatkan bencana kabut asap yang
terjadi hampir setiap tahun, Rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
belum membahas mengenai pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan
lahan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembakaran Lahan
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ABSTRACT
This thesis aims to identify and analyze the criminal responsibility of the
perpetrators of land burning in the perspective of Law No. 39 of 2014 (case study
of Jambi High Court decision Number 30 / PID.SUS-LH / 2020 / PT JMB). This
type of research used in this research is qualitative research. This research was
conducted at the Jambi High Court. The data to be taken is in the form of
information or information from the Jambi High Court decision Number 30 /
PID.SUS-LH / 2020 / PT JMB). Data collection techniques in this study are
observation, interview / interview and documentation. The data processing and
analysis in this study were carried out through three activity streams, namely data
reduction, data presentation and data verification. Based on the research results,
the following conclusions are obtained: a. Criminal liability for perpetrators of
land burning in the perspective of Law Number 39 of 2014 in Article 56 paragraph
(1) states "Every plantation business actor is prohibited from clearing and / or
cultivating land by burning." The criminal sanction given to those who burn forests
and land based on Article 108 of the Plantation Law shall be punished with
imprisonment for 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten
billion rupiah). b. Obstacles in resolving the land burning case in the Jambi High
Court decision Number 30 / PID.SUS-LH / 2020 / PT JMB include technical
obstacles, such as technical obstacles such as during the trial, the public prosecutor
and the defendant were also not present at the trial and there was no specific
judicial institution for the act. forestry crime. c. Positive Legal Analysis of Law No.
39 of 2014 concerning the Actors of Land Burning in the Jambi High Court
Decision Number 30 / PID.SUS-LH / 2020 / PT JMB regarding the criminal act of
burning forests and land which results in a haze disaster that occurs almost every
year, Draft Law Number 39 Year 2014 has not yet discussed the regulation of the
criminal act of forest and land burning.
Keywords: Criminal Liability, Land Burning
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara
hukum. Ini berarti bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan
atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan.
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan
pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum. 1 Supremasi hukum dan
penegakan hukum dengan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan
hukum positif negara.
Selain Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia juga negara yang
mempunyai kekayaan dari keanekaragaman hayati, seperti hutan dan rawa gambut
yang banyak terdapat di wilayah Negara Indonesia. Hutan dan rawa gambut ini
termasuk sumber daya alam yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Setidaknya ada sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia
merupakan wilayah hutan dengan ekosistem yang beraneka ragam, mulai dari hutan
tropika dataran tinggi, hutan tropika dataran rendah, hutan rawa air tawar, hutan
rawa gambut, serta hutan bakau. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu
larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif)
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Abdul Aziz Wahab, Konsep Dasar IPS, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2009), hlm. 9.14
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bagi pelanggarnya.2 Akan tetapi akhir-akhir ini hutan dan rawa gambut di Indonesia
mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari
pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara
dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya
degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan.
Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan
faktor perbuatan manusia yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Faktor
perbuatan manusia yang disengaja misalnya dalam menyiapkan lahan perladangan
berpindah, hutan tanaman industry, perkebunan, transmigrasi atau bisa juga usaha
peternakan besar misalnya ternak sapi yang tentunya akan memerlukan makanan
ternak dari rerumputan muda, yang dilakukan dengan membakar alang-alang, maka
akan segera diperoleh rumput muda yang segar sebagai makanan ternak sapi
tersebut. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana
bukan saja disebabkan kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tapi juga disebabkan
rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, sistem
ekonomi dan sistem budaya masyarakat.3
Namun bagi masyarakat akan terasa aneh karena aparat penegak hukum
tidak melakukan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang
sering terjadi. Seharusnya pelaku pembakaran lahan tersebut diproses sesuai
dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,
2015), hlm. 179.
3
Nomensen Sinamo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Pustaka
Mandiri, 2010), hlm. 136
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Kebakaran hutan dan lahan apabila hal tersebut disebabkan oleh perbuatan
manusia maka disebut peristiwa hukum, yaitu kejadian atau peristiwa yang
menimbulkan akibat hukum. Kejadian kebakaran hutan dan lahan tentunya tidak
hanya menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem alamiah dan ekosistem buatan,
tetapi akan memunculkan juga tanggung jawab hukum bagi para pelaku
pembakaran hutan dan lahan. Hukum negara sudah jelas mengatur tentang tatanan
bermasyarakat maupun bernegara. Sedangkan hukum Islam juga ada yang
berbentuk fatwa.
Hukum Islam yang berbentuk fatwa adalah hukum Islam dijadikan
jawaban oleh seseorang dan/atau Lembaga atas adanya pertanyaan yang
diajukan kepadanya. Dalam konteks sosial ini, walaupun sudah ada
Kompilasi Hukum Islam, tidak tertutup kemungkinan Lembaga fatwa
tetap dibutuhkan oleh masyarakat.sebagai contoh Pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara
implisit membuka peluang kepada hakim untuk memberi fatwa. Yang
menyatakan bahwa peradilan dapat memberikan keterangan,
pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.4
Proses penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan
tentu sangat perlu untuk dilakukan, selain bertujuan untuk memberikan efek jera
bagi para pelaku juga bertujuan untuk mengganti segala bentuk kerugian yang
timbul akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pasal 108 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menentukan, “Setiap Pelaku Usaha
Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
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Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), hlm. 5
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rupiah)”. Sementara Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan menentukan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang
membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”
Berdasarkan studi pendahuluan dari data yang diperoleh pada putusan
Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB telah terjadi
pembakaran lahan yang terjadi di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten
Tanjung Jabung Timur dengan Terdakwa Saripuddin Bin Badaruddin (Alm) dan
Erwin Bin Darmawan (Alm). Akibat pembakaran yang para terdakwa lakukan, telah
mengakibatkan kebakaran lahan milik terdakwa dan lahan/kebun milik orang lain
yang berada di sekitarnya sehingga total luas lahan/kebun yang terbakar 138.330 M2
(seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atau 13,83 Ha
(Tiga belas koma delapan puluh tiga hektar).
Peristiwa tersebut di atas mengakibatkan kerusakan dan pencemaran
lingkungan hidup, merugikan masyarakat lain, mengakibatkan penyakit saluran
pernapasan dan merusak jarak pandang akibat kabut asap yang ditimbulkan.
Pembakaran lahan maupun pengolahan lahan perkebunan yang masih berhubungan
dengan lingkungan hidup bukan hanya sebagian masyarakat yang dapat mengalami
dampaknya, namun dareah lain bahkan negara lainpun dapat merasakan
dampaknya. Sebab salah satu dampak yang ditimbulkan adalah pemanasan global
yang mengakibatkan perubahan iklim serta penurunan kualitas lingkungan hidup.
Tindakan pidana harus melihat apakah perbuatan tersebut menuhi syarat sebagai

5

perlakuan yang melanggar hokum atau gak nya, Pendapat Leo Polak yang dikutip
Andi Hamzah tindakan pidana harus memenuhi 3 syarat, yaitu:5
a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang
bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum
objektif.
b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak
boleh dijatuhkan untuk prevensi.
c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya ini delik ini perlu
supaya penjahat tindak dipidana secara tidak adil.
Usaha untuk melindungi lahan dari kebakaran yang disebabkan oleh
perbuatan manusia, ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius. Karena
adanya kebiasaan yang tidak baik di masyarakat, khususnya di bidang perkebunan
ketika membuka lahan perkebunan mereka seringkali melakukan pembakaran
hutan. Di dalam Al Qur’an, Allah SWT telah berfirman yang intinya mengingatkan
seluruh umat manusia tentang kerusakan alam yang terjadi sebenarnya disebabkan
oleh perbuatan manusia itu sendiri, seperti firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum
ayat 41 berikut ini:

َّ َ ْ ُ
عملوا ل َعل هُ ۡم يَ ۡر ُعونج

ۡ َ
َّ ۡ َ
َۡ
ظَهَر ٱلف سا ُد
ض
يي
ٱولَ بي َماحري كسَب ت أيۡ دي ٱنلَّاس ُِل ذيق ُهم ع ٱ َّل
ۡ ر
ب
يفلٱ
ِ ب

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari
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6

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)
(QS. Ar-Rum : 41).
Lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah menempatkan penegakan hukum
dalam tatanan pembinaan dan pengawasan, menjadikan pengaturan mengenai
perkebunan dalam undang-undang ini seharusnya menjadi sistem yang bersifat
komprehensif untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan
perkebunan. Melihat tindak pidana pembakaran lahan perkebunan yang dilakukan
masyarakat yang telah dipaparkan di atas membuktikan bahwa perlu perhatian
khusus untuk menegakkan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan.
Sebenarnya dalam membuka lahan perkebunan telah dilakukan dengan berbagai
cara. Berdasaarkan data yang ada di Pandaftaran Perkara melalui E-Court Tahun
20206 jumlah data perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Jambi 289 kasus serta
putusan hakim yang diselesaikan sebanyak 284 kasus. Dari jumlah kasus tersebut
yang masuk dalam kasus pembakaran lahan secara terinci belum didapat penulis
berapa kasus.
Akan tetapi cara yang paling sering dilakukan yaitu dengan cara membakar
lahan. Walaupun pelaku pembakaran lahan juga menyadari bahwa cara ini dapat
merusak ekosistem yang ada di hutan seperti keanekaragaman flora dan fauna yang
ada di hutan dan tentunya akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk
menuangkan dan mengkaji dalam skripsi ini yang berjudul Pertanggung Jawaban

6

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Jambi
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Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif UndangUndang No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi
Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan
dalam perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014?
2. Apa kendala penyelesaian kasus pembakaran lahan dalam putusan Pengadilan
Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB?
3. Bagaimana analisis hukum positif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014
mengenai Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusan Nomor 30/PID.SUSLH/2020/PT JMB tentang pelaku pembakaran lahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun
2014.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penyelesaian kasus pembakaran
lahan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUSLH/2020/PT JMB.
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c. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum positif Undang-Undang No. 39
Tahun 2014 mengenai Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusan Nomor
30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB tentang pelaku pembakaran lahan.
2. Kegunaan Penelitian
a. Aspek Teoritis
Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama
mengikuti proses perkuliahan pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas
Syariah UIN STS Jambi serta untuk menambah wawasan pengetahuan
khususnya kepada penulis sendiri dan umumnya untuk orang yang
membacanya.
b. Aspek Praktis
Agar dapat dijadikan literatur yang berkaitan dengan penyelesaian kasus
pembakaran lahan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang
Perkebunan.

D. Kerangka Teori
Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian
untuk mengetahui tujuan yang terkandung dalam judul proposal dan menghindari
penafsiran yang berbeda sehingga penelitian ini terarah dan lebih baik. Teori
tentang tujuan hukum menurut Aristoteles dan Jeremy Bentham di kenal dua teori
tentang tujuan hukum, yaitu teori etis dan teori utilities. Yang dimaksud dengan
teori etis itu bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikannya
kepada setiap orang yang menjadi haknya. Teori Utilities bertujuan memberikan
faedah (manfaat) bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Teori Etis
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lebih mendasar pada etika dan isi hukumnya ditentukan oleh keyakinan diri sendiri
tentang adil atau apa yang tidak adil. Tujuan hukum bersifat universal, seperti
ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam
kehidupan di masyarakat. Lahirnya hukum membuat setiap perkara bisa
diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan
peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hukum juga bertujuan untuk menjaga dan
mencegah setiap orang untuk tidak menjadi hakim terhadap diri sendiri. Hakikatnya
tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan dan keadilan.
Kesalahan menurut hukum pidana ini mencakup kesengajaan dan
kelalaian. Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan karena kesengajaan
adalah adanya niat dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan
tentunya akan lebih berat jika dibandingkan dengan kelalaian. Di dalam hukum,
tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana ini merupakan dasar untuk bisa
menjatuhkan sanksi kepada para pelaku pelanggaran hukum. Tanggung jawab
pidana ini diberikan apabila seseorang melakukan tindakan yang melawan hukum.
Pemeriksaan perkara pidana jika ada kepentingan dari pihak yang memiliki
kekuatan berdasarkan tingkat sosialnya, terkadang pihak yang lemah akan tidak
berdaya.
Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan karena kelalaian
tidak merupakan tindak pidana, namun jika dilakukan dengan sengaja maka hal itu
merupakan suatu tindak pidana.
Menurut Chairul Huda yang dikutip oleh Erdiansyah, pertanggung
jawaban pidana ini hanya bisa terjadi setelah seseorang melakukan
perbuatan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana itu dilakukan atas
dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Akan tetapi
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dalam rancangan KUHP asas ini mendapat penegasan. Dalam Pasal 35
rancangan KUHP menyatakan bahwa, “tidak seorang pun dapat dipidana
tanpa kesalahan.” Tiada pidana disini berarti tidak ada
pertanggungjawaban. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya bisa
terjadi karena seseorang sebelumnya telah melakukan tindak pidana,
maka asas ini selain harus dipahami bahwa “tiada pemidanaan tanpa
kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa
tindak pidana.” 7
Pertanggungjawaban pidana merupakan tindakan yang harus dilakukan
individu dalam mentaati hukum yang dibuat negara. Orang mentaati hukum,
karena bermacam-macam sebab:
a) Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan
sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya
peraturan tersebut.
b) Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia
menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional
(rationeele aanvaarding). Penerimaan rasional ini sebagai akibat
adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran
orang memilih untuk taat saja pada aturan hukum, karena melanggar
hukum mendapat sanksi hukum.
c) Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang
yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan.
d) Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau
khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar
sesuatu kaidah sosial/hukum. 8
Salah satu penyebab kerusakan hutan yang berdampak negatif cukup
besar yaitu terjadinya kebakaran hutan. Akibat dari kebakaran hutan antara lain
menimbulkan asap yang akan mengganggu aktifitas manusia, seperti
mewabahnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut pada masyarakat dan akan
menganggu sistem transportasi udara yang akan berdampak sampai ke negara
tetangga. Dampak yang paling besar adalah musnahnya plasma nutfah yang

7

Erdiansyah, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan
dan Lahan di Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3 September 2014-Januari 2015,
hlm. 141
8
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 65
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berakibat pada kerusakan ekosistem lingkungan, serta mengakibatkan
menurunnya kualitas dan kuantitas hutan yang pada akhirnya akan menimbulkan
banyak kerugian atau dalam arti lain kebakaran hutan, kebakaran vegetasi atau
kebakaran semak adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga
dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian di sekitarnya.
Pembakaran merupakan tindakan sengaja membakar sesuatu dengan
maksud tertentu. Sementara kebakaran adalah terbakarnya sesuatu yang
menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi
akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau
karena kelalaian manusia. Ditinjau dari sudut negara, ada dua kemungkinan
pendirian batas berlakunya perundangan-undangan hukum pidana menurut
tempat terjadinya perbuatan yakni:
Pertama: Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua
perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara baik
dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang
asing (asas teritorial).
Kedua: Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua
perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara dimana
saja, juga di luar wilayah negara (asas personal). Juga
dinamakan prinsip nasional yang aktif. 9
Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh undangundang Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran tindak),
hanya dapat dikenakan hukum Pidana Indonesia, jika perbuatan yang
dilakukan itu oleh undang-undang di negara asing dimana perbuatan ini
telah dilakukan, diancam pula dengan hukuman. Hal ini hanya berlaku
bagi warga negara Indonesia dan tidak bagi warga negara asing, kecuali
jika setelah berbuat peristiwa itu ia masuk warga negara Indoensia.10

9

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 42
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia, 2019), hlm. 33
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E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara
konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan
istilah yang ingin diteliti. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis,
ensiklopedia dan kamus. Konsep ini akan menjelaskan pengertian pokok dan judul
penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa
istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam
melakukan penelitian. Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban Pidana
Interaksi (tatap muka) dalam pemeriksaan perkara pidana dipenuhi
banyak kepentingan dan dominasi kelas (kekuasaan dan kekuatan)
karena aturan digunakan oleh masyarakat yang berbeda-beda tingkat
kesejahteraan dan kedudukan sosialnya. Aturan hukum menjadi tidak
jelas dan sulit diinterpretasikan. Pada posisi demikian pihak lemah
cenderung tidak berdaya.11
Berdasarkan

uraian

di

atas,

dapat

disimpulkan

bahwa

pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai kewajiban pidana yang
diberikan sebagai pembalasan yang akan diterima pelaku tindak pidana terkait
perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.
2. Pengertian Pembakaran Lahan
Penyebab umum kebakaran hutan antara lain petir, perbuatan manusia
yang disengaja ataupun karena kecerobohan manusia yang melakukan
pembakaran. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

11

Muladi, Hak Asasi Manusia. (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), hlm. 113
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hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. 12
Kebakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang apinya bebas
menjalar pada wilayah yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Kebakaran
tersebut mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan. Kejadian kebakaran ini,
api membakar bahan bervegetasi yang terjadi di dalam wilayah hutan yang
meluas secara bebas serta tidak terkontrol, sedangkan kebakaran lahan biasanya
terjadi di kawasan non hutan.

F. Tinjauan Pustaka
Dasar dalam penelitian ini, peneliti mengadakan kajian terhadap penelitian
yang sudah ada. Kajian penelitian yang relevan merupakan deskripsi hubungan
antara masalah yang diteliti dengan kerangka teori yang dipakai serta hubungan
penelitian terdahulu yang relevan. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa penelitian
yang relevan dengan penelitian ini.
1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Khaidir yang berjudul Kebijakan
Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep Hifdzul Al-Bi’ah
dan Maqasid Al-Syari’ah (Studi Tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan pemidanaan bagi
pelaku pembakaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menurut
konsep Konsep Hifdzul Al-Bi’ah dan Maqasid Al-Syari’ah. metode penelitian
yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian

12

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 59
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menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa pemidanaan adalah suatu dasar untuk memberikan sanksi
kepada pelaku pelanggar hukum, karena telah melanggar maslahat orang banyak
sebab hak masyarakat didahului dari hak satu orang. Hifz-bi’ah masuk dalam
hifz nafsi/pemeliharaan jiwa karena mencegah penyakit, sedangkan dalam teori
kaidah maqasid al-syari’ah: hak orang banyak didahulukan daripada hak
individu. Sehingga memerlukan peran pemerintah dalam kebijakan pemidanaan
bagi pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
menurut konsep Hifdzul Al-Bi’ah dan Maqasid Al-Syari’ah agar berlaku secara
qada’i. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kasus
pembakaran

hutan

dalam

Undang-Undang Nomor

32

Tahun

2009.

Perbedaannya, pada skripsi Muhammad Khaidir fokus meneliti tentang
pemidanaan terhadap pelaku pembakaran hutan menurut konsep Konsep Hifdzul
Al-Bi’ah dan Maqasid Al-Syari’ah sedangkan fokus pada penelitian yang akan
diteliti ini yaitu tentang penyelesaian kasus pembakaran lahan. Selain itu
perbedaanya juga terletak pada meode penelitian dan lokasi penelitiannya.
2. Skripsi yang disusun oleh Elah Hayati yang berjudul Tindak Pidana
Pembakaran Hutan di Rantau Prapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan
Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP).
Masalah utama dalam skripsi ini mengenai tindak pidana pembakaran hutan
yang terdapat dalam putusan nomor 680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP yang memvonis
Ododogo dan Fikana dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan dan
denda satu milyar rupiah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang
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menjadi faktor penyebab kebakaran hutan dan bagaimanakah penerapan hukum
dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Rantau Perapat terhadap pelaku
tindak pidana pembakaran hutan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kualitatif normatif dengan metode penelitian pustaka. Hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab kebakaran hutan ialah faktor
alam, faktor manusia dan faktor lainnya yang mengakibatkan timbulnya
pembakaran hutan. Penerapan hukum dan pertimbangan hakim pada putusan
nomor 680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP. Hukum yang diterapkan adalah Pasal 50 ayat
(3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan
pertimbangan yang dilakukan hakim telah sesuai dengan rasa keadilan.
Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kasus pembakaran
hutan. Perbedaannya, pada skripsi Elah Hayati fokus meneliti tentang tindak
pidana

pembakaran

hutan

yang

terdapat

dalam

putusan

nomor

680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP sedangkan fokus pada penelitian yang akan diteliti
ini yaitu tentang penyelesaian kasus pembakaran lahan. Selain itu perbedaanya
juga terletak pada meode penelitian dan lokasi penelitiannya.
3. Skripsi yang disusun oleh Bayu Cuan yang berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah
Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan
Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan Menurut Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Studi Kasus Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal Kabupaten OKI).
Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kasus pembakaran
hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini
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menguunakan metode penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan ada dua faktor penyebab pembukaan lahan perkebunan dengan cara
dibakar yaitu faktor ekonomi dan faktor sarana prasarana. Penegakan hukum
terhadap pelaku pembakaran hutan telah diatur dalam UU PPLH mulai dari
sarana penegakan hukum administrasi, sarana penegakan hukum perdata serta
sarana penegakan hukum pidana. Sedangkan dalam hukum Islam pengaturan
tentang pelaku pembakaran hutan termasuk dalam kategori jarimah ta’zir,
dimana semua ketentuannya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) yang dalam
hal ini adalah hakim. Perbedaannya, pada skripsi Bayu Cuan fokus meneliti
tentang tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi pidana pembukaan lahan
perkebunan dengan cara membakar hutan sedangkan fokus pada penelitian yang
akan diteliti ini yaitu tentang penyelesaian kasus pembakaran lahan. Selain itu
perbedaanya juga terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitiannya.

BAB II
METODE PENELITIAN
Proses dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah agar lebih terarah dan
rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian, karena
metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk
mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang optimal. Metode
penelitian ini terbagi menjadi:
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan pendekatan sosial empiris. Pendapat Moch Koesnoe yang
dikutip Jhony Ibrahim.13 Para ilmuwan hukum merasa lebih percaya diri apabila
menggunakan pendekatan sosial empiris. Dengan menggunakan format ilmu
sosial yang empiris penjelajahan ilmu hukum akan lebih ilmiah karena dapat
dikuantifikasi dan memungkinkan digunakannya rumus ilmu pasti untuk
menjamin pembuktian ilmiah dari segi empiris.
Metode pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah pendekatan
yuridis normatif yakni melakukan penelitian dengan mengandalkan aturan
undang-undang yang ada dengan memperhatikan kasus yang terjadi sesuai
norma hukum positif.
Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan
mereka yang diteliti harus rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran secara
13

Jhony Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya : Bayu
Media Publishing, 2007), hlm. 89
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holistik (utuh). Peneliti menggunakan desain deskriptif sehingga peneliti mampu
menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh tentang data-data yang
ditemui di lapangan dan mampu mengetahui pertanggung jawaban pidana
terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang No. 39
Tahun 2014 (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUSLH/2020/PT JMB).
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Jambi yang melakukan
proses hukum pada pelaku pembakaran lahan yang terjadi di Desa Air Hitam
Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan judul
yang diangkat oleh peneliti, yakni menyangkut pertanggung jawaban pidana
terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang No. 39
Tahun 2014 (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUSLH/2020/PT JMB). Dengan alasan untuk meneliti lebih mendalam proses
peradilan yang akan dianalisis menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2014.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Bulan Maret 2021.
C. Jenis dan Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek
darimana data dapat diperoleh.14Sumber-sumber yang digunakan tersebut
ditinjau dari derajat kualitasnya dan diklasifikasikan menjadi sumber primer,

14

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), (Jakarta : Rineka
Cipta. 2013), hal. 172
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sumber sekunder dan sumber tersier, tetapi yang penting dalam sumber primer
itu mengandung masalah pokok mengenai judul yang diteliti.
1. Data Primer (primary data)
Sumber primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.15 Data yang didapatkan dari
penelitian lapangan dimana data ini masih bersifat mentah dan belum diolah.
Data diperoleh dari penelitian di Pengadilan Tinggi Jambi dan sumber
internet

dari

link

https://putusan3.

mahkamahagung.go.id

tentang

pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam
perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 (studi kasus putusan
Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB).
2. Data Sekunder (secondary data)
Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat
dokumen.16 Merupakan data yang sudah diolah, dengan kata lain data
tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait
dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya. Bahan hukum
sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum
primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau Undang-Undang yang memuat
aturan terkait dengan penyelesaian kasus pembakaran lahan serta yang
termuat dalam beberapa literatur.

15

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D). (Bandung : Alfabeta. 2018), hal.308
16
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan… hal.309
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D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 17
Mengumpulkan data merupakan langkah untuk memecahkan sesuatu masalah
tertentu. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka
teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:
1. Observasi
Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiyono, menyatakan bahwa
observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat
bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang
diperoleh melalui observasi.18 Data untuk menjawab masalah penelitian
dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan. Pengamatan (observasi)
yakni mengamati gejala yang diteliti. Teknik ini digunakan secara langsung
tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan
dalam perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 (studi kasus putusan
Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB).
2. Wawancara/ interview
Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni: (1) Wawancara
terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri
masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. (2) Wawancara tak
terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Cirinya

17
18

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan… hal.308
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan…, hal.310
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kurang diinterupsi dan arbiter.19
Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi dari
sumber data antara lain: petugas Pengadilan Tinggi Jambi serta data di link
https://putusan3.mahkamahagung.go.id mengenai pertanggung jawaban
pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang
No. 39 Tahun 2014 (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor
30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB).
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan
(life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang
berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif.20
Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan
dengan penelitian pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembakaran
lahan dalam perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 (studi kasus
putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB).

19

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2010) hlm.190.
20
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan…, hal. 329
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E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain,
sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada
orang lain. 21 Metode analisis yang akan diterapkan harus sejalan dengan tujuan
khusus penelitian, serta berbagai analisis yang mendukung dan melengkapi
tercapainya tujuan khusus tersebut.22 Adapun kegiatan pengolahan data dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Editing Data
Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak
relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara dengan petugas Pengadilan
Tinggi

Jambi,

serta

data

putusan

yang

ada

di

link

https://putusan3.mahkamahagung.go.id yang tidak relevan dengan data
mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan
dalam perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 (studi kasus putusan
Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB).
Penulis melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan.
Data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata
dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. Data
yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan
data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya

21

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan…, hal. 334
I Gusti Ngurah Agung. Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi. (Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.
22
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adalah penulis memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data
yang tidak sesuai.
2. Interpretasi
Penulis memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah
melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan
interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat
bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan
dilakukan kegiatan analisis data.
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui
tiga alur kegiatan, yaitu:
a. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila
diperlukan. 23
Penulis mengumpulkan data mengenai pertanggung jawaban
pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif UndangUndang No. 39 Tahun 2014 (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jambi
Nomor

30/PID.SUS-LH/2020/PT

JMB).

Penulis

mewawancarai

informan yaitu petugas Pengadilan Tinggi Jambi, serta data putusan yang

23
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ada

di

link

https://putusan3.mahkamahagung.go.id

menggunakan

pertanyaan yang sama untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa
yang diteliti. Penulis membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus
penelitian.
b. Display data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin
mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowcart dan sejenisnya. 24
Penulis melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi
untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat di lapangan.
Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk
teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis.
Kegiatan lanjutan penulis pada display data ialah data yang didapat
disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan
informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.
c. Verifikasi data
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan

24
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merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan
dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya
masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas,
dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 25
Kegiatan penulis dalam verifikasi data adalah melakukan
penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah
mengalami proses display data, melakukan peninjauan terhadap catatancatatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, data yang ada
dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan
penelitian.
F. Sistematika Penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, yang diantara babnya terdiri
dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan
tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub-sub dengan bab yang berikutnya.
Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai
pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi
pembahasan sebagai berikut:
Bab I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori,
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II : Berisikan tentang teori pembakaran lahan dalam perspektif UndangUndang No. 39 Tahun 2014 yakni mengenai pembakaran hutan dan

25
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lahan dalam Undang-Undang Perkebunan serta ancaman pidana bagi
pelaku pembakaran lahan berdasarkan Undang-Undang Perkebunan.
Bab III : Dalam bab ini akan membahas pembakaran lahan dalam putusan
Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB yang
menguraikan deskripsi kasus dan landasan hukum, tuntutan penuntut
umum dan barang bukti, hal-hal yang memberatkan dan meringankan
serta putusan hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUSLH/2020/PT JMB
Bab IV : Dalam bab ini akan membahas analisis hukum positif Undang-Undang
No. 39 Tahun 2014 tentang pelaku pembakaran lahan dalam putusan
Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB
tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan
dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, kendala
penyelesaian kasus pembakaran lahan dalam putusan Pengadilan
Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB, analisis hukum
positif

Undang-Undang

No.

39

Tahun

2014

terhadap

pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran lahan dalam putusan
Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB.
Bab V : Dalam bab ini akan di uraikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran
dan kata penutup.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Tinggi Jambi terletak di Jalan Arief Rahman Hakim No. 55
Telanaipura, Jambi. Pengadilan Tinggi Jambi diresmikan oleh Bapak H. Roesli,
SH., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Departemen Kehakiman RI tanggal
18 Desember 1982, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982.

B. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi meliputi seluruh wilayah Propinsi
Jambi. Sesuai perkembangan sosial dan pemekaran beberapa wilayah kabupaten di
Provinsi Jambi, maka hingga saat ini Pengadilan Tinggi Jambi membawahi 10
(sepuluh) Pengadilan Negeri, yaitu:26
1.

Pengadilan Negeri Jambi

(Kotamadya Jambi)

2.

Pengadilan Negeri Bangko

(Kab. Merangin)

3.

Pengadilan Negeri Muara Bungo

(Kab. Muara Bungo)

4.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh

(Kab. Kerinci)

5.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

(Kab. Tanjung Jabung Barat)

6.

Pengadilan Negeri Muara Bulian

(Kab. Batanghari)

7.

Pengadilan Negeri Sengeti

(Kab. Muaro Jambi)

8.

Pengadilan Negeri Tebo

(Kab. Tebo)

9.

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

(Kab. Tanjung Jabung Timur)

26
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10. Pengadilan Negeri Sarolangun

(Kab. Sarolangun)

Dalam rangka keterbukaan informasi, Pengadilan Tinggi Jambi telah
mempunyai sarana sebagai berikut:
1. Telp

: (0741)63138

2. Fax

: (0741)60440

3. Website : www.pt-jambi.go.id
4. Email

: it.center@pt-jambi.go.id / Jhon.hendriansyah@gmail.com27

C. Visi dan Misi
1. Visi
"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"28
2. Misi
a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

D. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
Tugas Pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari
keadilan, sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 8

27
28
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Tahun 200429 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan
Umum beserta Penjelasannya.
Dalam rangka mewujudkan tugas pokok tersebut, tidak sesederhana
seperti yang diuraikan diatas, karena masih diperlukan perangkat dan sarana
serta prasarana pendukung lainnya, yang secara organisatoris tersusun dalam
bentuk Struktur Organisasi Pengadilan, yang akan menjabarkan lebih lanjut
pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas dalam bentuk Job Discription
(Pembagian Tugas) masing-masing aparatur.
Mengenai pelaksanaan Tugas Pokok tersebut secara tekhnis, telah
dipedoani dengan telah diterbitkannya Buku I dan II tentang Pedman
Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi atau
kebutuhan setempat.
Tekhnis Operasional pencapaian pelaksanaan Tugas Pokok tersebut tidak
saja berkaitkan dengan Bidang Kepaniteraan saja yang menangani urusan
administrasi

perkara, tetapi

sangat

bergantung pula

kepada

Bidang

Kesekretariatan yang akan menunjang tugas-tugas yang berkaitkan dengan
administrasi umum. Semua itu telah diatur pembagian tugasnya dalam bentuk
Job Discription yang didalam pelaksanaannya beredoman kepada SOP masingmasing.
Program Kerja dimaksud, tidak semata hanya memudahkan bagi petugas
pelaksana, tetapi memudahkan kontrol oleh pimpinan secara berjenjang,

29
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sehingga dengan demikian diharapkan akan dengan cepat dapat mengontrol
kinerja setiap pegawai, sampai dimana pencapaian kinerjanya, dan apabila ada
kendala dapat dengan segera dicarikan pemecahannya untuk pencapaian target
secara maksimal.
2. Fungsi
Pengadilan Tinggi Jambi dalam rangka pelaksanakan tugas pokok
tersebut, mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 30
a. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni fungsi untuk memeriksa dan
mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, yang meliputi
kewenangan mengadili perkara pada tingkat banding dan kewenangan
mengadili di tingkat pertama dan terakhir menyangkut masalah sengketa
mengadili antara Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya.
b. Fungsi Pembinaan, yakni melakukan pembinaan, baik menyangkut tekhnis
yustisial maupun tekhnis administrasi peradilan maupun administrasi umum
secara berkala ataupun dalam waktu-waktu yang dipandang perlu.
c. Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara
menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri yang ada diwilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Jambi, baik secara reguler maupun untuk waktuwaktu yang diperlukan untuk dijadikan bahan evaluasi atas kinerja masingmasing Pengadilan Negeri bersangkutan;
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d. Fungsi

Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum,

keuangan dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang
menyangkut tekhnis peradilan maupun administrasi peradilan.

E. Struktur Organisasi
Pelaksanaan tugas pengawasan di bidang planning organisasi dan sebagai
supervisor dalam tatanan kepemerintahan di Pengadilan Tinggi Jambi yang
susunan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 201731 didukung dengan struktur
susunan organisasi yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, baik itu
dari kepala dinas serta koordinator dari masing-masing bidang yang memiliki
tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan program inti dari Pengadilan
Tinggi Jambi, untuk masalah struktur organisasinya dapat dilihat pada ganbar
berikut :

31
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam
Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014
1. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum
Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kasus pembakaran
lahan yang terjadi di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung
Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang
dan mengadili perkara ini.
Kasus yang terjadi pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten
Tanjung Jabung Timur berdasarkan dengan sumber yang penulis dapatkan di
putusan Pengadilan Negeri Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT_JMB
termuat bahwa:
Terdakwa I. Saripuddin Bin Badaruddin (Alm) bersama-sama dengan
terdakwa II. Erwin Bin Darmawan (Alm)32 yang melakukan, yang menyuruh
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuka dan/atau mengolah
lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa
berdasarkan datang yang ada di putusan Pengadilan Negeri Tinggi Jambi Nomor
30/PID.SUS-LH/2020/PT_JMB dengan cara sebagai berikut:

32
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 Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, terdakwa I menyuruh terdakwa II,
saksi Katimin, saksi Mahmud dan saksi Jasmani untuk membersihkan lahan milik
terdakwa I yang berada di Parit V Kanan Dusun II Desa Air Hitam dengan cara
menebas semak belukar dan rumput yang ada di lokasi lahan tersebut. Kemudian
setelah terdakwa II bersama saksi Katimin, saksi Mahmud, dan saksi Jasmani
selesai melakukan penebasan selama 2 (dua) hari, lalu pada hari Kamis tanggal
25 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I menelpon terdakwa II untuk
meminta menemaninya membakar lahan kosong yang sudah ditebas/dibersihkan.
Kemudian pada hari Jum’at tanggal 26 Juli 2019 sekira 14.30 WIB terdakwa I
mengajak terdakwa II untuk datang ke lokasi lahan milik terdakwa I tersebut dan
sesampainya di lahan kosong tersebut, terdakwa I berkata “dari ujung kita bakar”
dan terdakwa II menjawab “terserahlah“ kemudian para terdakwa mulai
melakukan pembakaran pada beberapa bagian tumpukan semak belukar hasil
tebasan yang sudah kering dengan menggunakan korek api gas/mancis tanpa ada
menyiapkan alat/bahan untuk pemadaman api tersebut. Selanjutnya sekitar
setengah jam kemudian para terdakwa hendak pulang, terdakwa II berkata
“bahaya gak nih bos” lalu terdakwa I menjawab “dak apa-apa kan dua hari lewat
habis hujan tanah masih lembab” kemudian para terdakwa langsung pulang ke
rumah masing-masing dan tidak pernah melakukan pengecekan kembali di lahan
kosong yang dibakar tersebut.

34

 Bahwa akibat pembakaran yang para terdakwa lakukan, 33 telah mengakibatkan
kebakaran lahan milik terdakwa I dan lahan/kebun milik orang lain yang berada
di sekitarnya sehingga total luas lahan/kebun yang terbakar 138.330 M2 (seratus
tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atau 13,83 Ha (Tiga
belas koma delapan puluh tiga hektar);
 Bahwa tujuan terdakwa I membuka lahan dengan cara membakar karena
biayanya murah dan cepat kemudian apabila sudah bersih lahan tersebut akan
terdakwa I tanami pohon pinang;
 Bahwa Tanaman pinang merupakan tanaman perkebunan mengikuti keputusan
menteri pertanian No : 511 /Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis Komoditi
Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Holtikultura, berdasarkan kepmen ini
terdapat 126 jenis komoditi tanaman perkebunan dimana salah satunya dari jenis
komoditi tanaman pinang merupakan tanaman perkebunan;
Berdasarkan fakta di atas perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Bahwa Terdakwa I. SARIPUDDIN Bin BADARUDDIN (Alm) bersamasama dengan Terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)

34

pada hari Jum’at

tanggal 26 Juli 2019 sekira 14.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2019
atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Air Hitam laut
Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada
33
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suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri
Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga timbul
bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara
sebagai berikut :
 Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, terdakwa I menyuruh terdakwa II,
saksi Katimin, saksi Mahmud, dan saksi Jasmani untuk membersihkan lahan
milik terdakwa I yang berada di parit V kanan Dusun II Desa Air Hitam35 dengan
cara menebas semak belukar dan rumput yang ada di lokasi lahan tersebut.
Kemudian setelah terdakwa II bersama saksi Katimin, saksi Mahmud, dan saksi
Jasmani selesai melakukan penebasan selama 2 (dua) hari, lalu pada hari Kamis
tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I menelpon terdakwa II
untuk

meminta

menemaninya

membakar lahan kosong

yang sudah

ditebas/dibersihkan. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 26 Juli 2019 sekira
14.30 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II untuk datang ke lokasi lahan milik
terdakwa I tersebut dan sesampainya di lahan kosong tersebut, terdakwa I berkata
“dari ujung kita bakar” dan terdakwa II menjawab “terserahlah“ kemudian para
terdakwa mulai melakukan pembakaran pada beberapa bagian tumpukan semak
belukar hasil tebasan yang sudah kering dengan menggunakan korek api
gas/mancis tanpa ada menyiapkan alat/bahan untuk pemadaman api tersebut.
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Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian para terdakwa hendak pulang,
terdakwa II berkata “bahaya gak nih bos” lalu terdakwa I menjawab “dak apaapa kan dua hari lewat habis hujan tanah masih lembab” kemudian para terdakwa
langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak pernah melakukan
pengecekan kembali di lahan kosong yang dibakar tersebut;
 Bahwa akibat pembakaran yang para terdakwa lakukan, telah mengakibatkan
kebakaran lahan milik terdakwa I dan lahan/kebun milik orang lain yang berada
di sekitarnya sehingga total luas lahan/kebun yang terbakar 138.330 M2 (seratus
tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atau 13,83 Ha (Tiga
belas koma delapan puluh tiga hektar);
2. Tuntutan Penuntut Umum dan Barang Bukti
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 187 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diputuskan bahwa beberapa pernyataan
terdakwa dan dasar penuntut umum juga mengajukan tuntutan pidana yang pada
pokoknya sebagai berikut: 36
a. Menyatakan Terdakwa I. SARIPUDDIN Bin BADARUDDIN (Alm) dan
terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm) terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama–sama membuka
lahan dengan cara membakar” melanggar pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) UU RI
No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
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b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SARIPUDDIN Bin BADARUDDIN
(Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm) dengan pidana
penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan yang telah
dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
c. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I. SARIPUDDIN Bin
BADARUDDIN (Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)

37

masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila para
terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka para terdakwa dijatuhi
pidana kurungan selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda ;
d. Menyatakan barang bukti berupa: 38
 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;
 1 (satu) bibit pinang bekas terbakar;
 1 (satu) buah korek/mancis berwarna hijau;
 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna abu-abu
dengan ujung parang yang patah
Dirampas untuk dimusnahkan; 39
 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah;
Dikembalikan kepada saksi Mahmud Bin Samijan;
 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah hitam;
Dikembalikan kepada saksi Jasmani Bin Suaris;
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 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah hijau;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Habri Sandria Bin Dg Siatta
e. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Pertimbangan fakta di atas bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah menjatuhkan
putusan Nomor: 104/Pid.B-LH/2019/PN.Tjt tanggal 5 Pebruari 2020, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut: 40
a. Menyatakan terdakwa I. SARIPUDDIN Als UNDING Bin BADARUDDIN
(Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm) telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuka
lahan dengan cara membakar ”;
b. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. SARIPUDDIN Als UNDING bin
BADARUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan
denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika
denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1
(satu) bulan;
c. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN
(Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak
dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
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d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
kepadanya;
e. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
f. Menetapkan barang bukti berupa :
 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;
 1 (satu) bibit pinang bekas terbakar;
 1 (satu) buah korek/mancis berwarna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna abu-abu
dengan ujung parang yang patah ;
Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah ;
Dikembalikan kepada sdr. Mahmud Bin Samijan;
 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah hitam;
Dikembalikan kepada sdr. Jasmani Bin Suaris;
 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah hijau;
Dikembalikan kepada sdr. Habri Sandria Bin Dg. Siatta;
g. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara secara tanggung
renteng sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
3. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan
Beberapa hal yang memberatkan dan meringankan perlakuan terdakwa
bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut pada
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tanggal 10 Pebruari 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan
kepada Kuasa para Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2020; 41
Pertimbangannya yakni bahwa atas permintaan bandingnya tersebut pada
tanggal 12 Pebruari 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah

diberitahukan

kepada Kuasa para Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2020;
Pertimbangan selanjutnya bahwa sebelum berkas perkara Pidana Nomor.
104/ PidBLH/2019/PN Tjt,

42

tanggal 5 Pebruari 2020 yang dimintakan banding

dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 12 Pebruari
2020 terhitung mulai tanggal 13 Pebuari 2020 s/d 21 Pebruari 2020 selama 7 (tujuh)
hari kerja, setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana surat mempelajari
berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi ;
Kemudian menimbang, bahwa permintaan banding dari Penunutut Umum
untuk dilakukan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan perkara
nomor 104/Pid.B-LH/2019/PN Tjt, tanggal 5 Pebruari 2020 telah diajukan dalam
tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang,
maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat
diterima.
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Selain itu tuntutan bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada
pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam
menjatuhkan putusan khususnya mengenai penjatuhan hukuman kepada para
Terdakwa adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi aspek keadilan serta tidak
memberikan efek jera kepada para Terdakwa maupun kepada masyarakat lainnya
agar tidak lagi melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, mengingat
perbuatan para Terdakwa yang membakar lahan sembarangan tersebut dapat
mengakibatkan bencana asap di Daerah Propinsi Jambi bahkan dapat disebut
sebagai bencana asap berskala Nasional yang menyebabkan banyak orang yang
mengalami gangguan kesehatan (gangguan pernapasan) dan bahkan akibat bencana
kabut asap berskala Nasional ini Negara tetangga kita juga terkena dampaknya. Dan
disamping itu putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Aquo tidak
mengakomodir Amanat Presiden Jokowi pada rapat Koordinasi Nasional
pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 di Istana Negara Hari Selasa
tanggal 06 Agustus 2019 yang salah satu isinya adalah Penegakan Hukum harus
dijalankan agar memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran. Sehingga menurut
Penuntut Umum (Pembanding) pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa
tersebut tidaklah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa,
serta kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan Hukum dan keadilan
yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat;
Pertimbangan selanjutnya bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah
memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor

42

104/Pid.BLH/2019/PN.Tjt tanggal 5 Pebruari 2020,

43

serta memori banding dari

Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para
Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
“Turut serta membuka lahan dengan cara membakar”, sebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat
pertama tersebut telah tepat dan benar dalam menyimpulkan fakta hukum maupun
dalam memberikan pertimbangan dasar Hukumnya, sehingga pertimbangan
Hukum Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara
dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tingkat banding adalah
terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan apabila para Terdakwa dihukum
seperti dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dan juga tidak akan mempunyai
efek jera apabila para Terdakwa di jatuhi Hukuman seperti dalam putusan
Pengadilan tingkat pertama tersebut, mengingat dampak atau akibat dari perbuatan
para Terdakwa yang membakar lahan sembarangan tersebut mengakibatkan
terbakarnya lahan seluas +13,83 Ha yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut
dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang turut andil sebagai penyebab timbulnya
bencana asap berskala Nasional dan khususnya di Propinsi Jambi dan sekitarnya
pada tahun 2019 dan lebih tragisnya lagi bencana asap tersebut banyak orang yang

43

Dokumentasi putusan Pengadilan Negeri Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUSLH/2020/PT_JMB

43

mengalami gangguan kesehatan yaitu gangguan pernapasan. Sehingga dalam hal
ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan alasan Penuntut Umum
dalam memori bandingnya, dan memandang tepat dan adil apabila para Terdakwa
dijatuhi hukuman seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;
Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak
hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat
lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para Terdakwa;
Menimbang, bahwa bencana asap yang berskala Nasional dan khususnya di
Propinsi Jambi serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu, terjadi hampir setiap
tahun, sehingga untuk memberikan efek jera kepada Para Terdakwa maka pidana
yang dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;
Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal hal yang memberatkan
tersebut

di

atas,

maka

selanjutnya

Pengadilan

tingkat

banding

akan

mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan yang belum
dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama bagi diri para Terdakwa;
Hal hal yang memberatkan: 44
- Terdakwa sebenarnya telah memahami dan menyadari kalau membakar lahan di
area lahan gambut di musim kemarau pasti akan mengakibatkan kebakaran yang
lebih luas akan tetapi para Terdakwa tetap saja melakukan pembakaran tanpa
memperhatikan efek (dampak) negatifnya;
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- Perbuatan para Terdakwa yang membakar lahan sembarangan tersebut dapat
dikatakan sebagai perbuatan yang memberikan andil terjadinya bencana asap
berskala Nasional khususnya di Propinsi Jambi dan sekitarnya
- Akibat perbuatan para Terdakwa yang membakar lahan sembarangan tersebut
banyak orang (warga) yang mengalami gangguan kesehatan terutama gangguan
pernapasan dan bahkan sampai ada yang meninggal ;
Hal hal yang meringankan: 45
- Adanya pengakuan bersalah dari para Terdakwa, maka masih dapat diharapkan
para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya setelah menjalani hukuman
pidananya;

4. Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Undang-Undang Perkebunan
Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang
perkebunan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ini
disempurnakan dan diganti dengan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan.
Beberapa perbedaan antara Undang-Undang Perkebunan Tahun 2004 dan
Undang-Undang Perkebunan Tahun 2014 terdapat pada aturan tentang pembakaran
lahan. Perbedaan itu terletak pada unsur-unsur tindak pidana serta ancaman sanksi
pidananya. Di dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan Tahun 2004
terdapat unsur perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran serta
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kerusakan fungsi lingkungan hidup. Dalam proses pembuktiannya harus dibuktikan
bahwa perbuatan membakar lahan tersebut telah mengakibatkan terjadi pencemaran
dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, Sedangkan di dalam Pasal 56 ayat (1) tidak
perlu dibuktikan mengenai unsur perbuatan pembakaran tersebut telah
mengakibatkan terjadi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Selain itu,
perbedaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga terletak pada
ancaman pidananya. Di dalam Undang-Undang Perkebunan Tahun 2004
membedakan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan yang disengaja dengan
perbuatan karena kelalaiannya, sedangkan dalam Undang-Undang Perkebunan
Tahun 2014 tidak membedakan ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembakaran
yang disengaja ataupun karena kelalaiannya.
Secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional sebagai
usaha untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana. Untuk mengatur
aspek pemidanaan telah dilakukan dengan berbagai Rancangan Undang-Undang
Baru ataupun revisi. Akan tetapi masalah utama yang dihadapi Negara Indonesia
adalah hukum pidana induk yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana masih belum diganti atau diperbarui.
Tuntutan akan keadilan begitu kuat dan seiring dengan perkembangan
masyarakat yang begitu cepat, rumusan hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak mampu lagi dijadikan hukum untuk mengatasi
masalah kejahatan dan tuntutan keadilan (Naskah Akademik Rancangan UndangUndang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015). Berdasarkan
hal tersebut akan sangat diperlukan suatu pembaruan Kitab Undang-Undang

46

Hukum Pidana yang tentunya bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum baru
yang muncul karena perkembangan zaman. Usaha ini sudah dilakukan dengan
terbentuknya Rancangan Undang-Undang mengenai Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana sejak tahun 1963 sampai sekarang.
Hampir setiap tahun terjadi bencana kabut asap yang disebabkan karena
tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Seharusnya Undang-Undang mengenai
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menambahkan aturan tentang hal
tersebut. Namun Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2015 Juga belum ada
aturan tentang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Rancangan UndangUndang tahun 2015 tersebut hanya mengatur tentang tindak pidana lingkungan
hidup. Hal tersebut tercantum dalam naskah Rancangan Undang-Undang mengenai
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 yang menyatakan bahwa aturan
tentang perbuatan pencemaran lingkungan hidup bertujuan untuk mengatur
pencemaran lingkungan hidup yang dimaksudkan sebagai perbuatan melawan
hukum yang memasukkan bahan ke atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau
ke dalam air permukaan yang diketahui akan membahayakan kesehatan masyarakat
umum atau nyawa orang lain. Perbedaan peraturan perundang-undangan ini dengan
peraturan perundang-undangan lain tentang lingkungan hidup adalah dalam
peraturan ini harus dibuktikan pencemaran lingkungan tersebut menimbulkan
kemungkinan membahayakan kesehatan umum ataupun nyawa manusia.
Rumusan dalam pasal tentang peraturan perundang-undangan yang
mengatur tindak pidana pembakaran hutan dan lahan memiliki unsur-unsur tindak
pidana dan sanksi pidana yang berbeda-beda. Ketentuan mengenai larangan
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perbuatan membakar hutan diatur dalam Undang-Undang Kehutanan. Ketentuan
mengenai tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar diatur dalam
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan
ketentuan mengenai pelaku usaha perkebunan yang membuka dan mengolah lahan
dengan cara membakar yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan
fungsi lingkungan hidup di atur dalam Undang-Undang Perkebunan.
Meskipun terdapat perbedaan unsur dan sanksi pidananya, ketiga peraturan
perundang-undangan tersebut memiliki bentuk tindak pidana yang sama-sama
mengatur tentang perbuatan pembakaran hutan dan lahan serta akibat dari
perbuatan yang ditimbulkan juga sama. Hal ini bisa menyebabkan para penegak
hukum merasa bingung dan kesulitan dalam menentukan atau memilih peraturan
yang akan diterapkan terhadap pelaku dan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum
terhadap pelaku pembakaran lahan. Sehingga perlu kejelian dan ketelitian dari
aparat penegak hukum dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang
akan diterapkan dalam perkara ini.
5. Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Lahan Berdasarkan UndangUndang Perkebunan
Lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah menempatkan penegakan hukum
dalam tatanan pembinaan dan pengawasan, menjadikan pengaturan mengenai
perkebunan dalam undang-undang ini seharusnya menjadi sistem yang bersifat
komprehensif untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan
perkebunan. Adapun ketentuan tentang larangan pembakaran lahan terdapat dalam
Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, yang
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menyatakan bahwa: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau
mengolah lahan dengan cara membakar.” Ancaman pidananya diatur dalam Pasal
108 yang menyatakan: “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).”

B. Kendala Penyelesaian Kasus Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan
Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB
1. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT
JMB
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.BLH/2019/PN
Tjt tanggal 5 Pebruari 2020,
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haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang

dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan,
yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;
Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti
bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan dalam perkara ini para Terdakwa telah
dilakukan penangkapan dan penahanan, maka

masa

penangkapan dan

penahanannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
kepadanya;
Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan
dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam

46

Dokumentasi putusan Pengadilan Negeri Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUSLH/2020/PT_JMB

49

kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di
bawah ini;
Berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini
memberikan putusan sebagai berikut: 47
- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum / Pembanding tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor
104/Pid.B-LH/2019/PN Tjt tanggal 5 Pebruari 2020 yang dimintakan banding
tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa,
sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
a. Menyatakan terdakwa I. SARIPUDDIN Als UNDING Bin BADARUDDIN
(Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm) telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuka
lahan dengan cara membakar”;
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. SARIPUDDIN Als UNDING Bin
BADARUDDIN (Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)
oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan
denda masing masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan
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apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka dapat diganti
dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
c. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor
104/Pid.B-LH/2019/PN.Tjt, tanggal 5 Pebruari 2020 untuk selebihnya.
d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para
Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
kepadanya;
e. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
f. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar
Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);
Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh kami Dr.
DIDIK SETYO HANDONO, SH, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi
sebagai Ketua Majelis, HIRAS SIHOMBING, SH dan H. EFRAN BASUNING,
SH., M.Hum,
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masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 27 Pebruari
2020, Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT.JMB untuk memeriksa dan memutus
perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta
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dibantu MUHAMAD ILYASAK, SE, MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya.
2. Kendala Penyelesaian Kasus Pembakaran Lahan dalam Putusan Pengadilan
Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB
Manusia merupakan pemeran utama dalam menyumbang kerusakan bagi
lingkungan yang tentunya mengancam keberlangsungan kehidupan. Salah satu
buktinya adalah seringnya terjadi kasus tindak pidana pembakaran lahan. Semakin
meningkatnya populasi manusia, hal ini tentunya akan meningkatkan banyaknya
kebutuhan. Hal tersebut akan memberikan dampak pada upaya untuk memiliki
secara pribadi lahan perkebunan khususnya menyangkut kebutuhan masyarakat
banyak.
Di dalam upaya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, terdapat
beberapa hambatan diantaranya hambatan yang berada di tahap perencanaan dan
anggaran, hambatan pada institusi pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan
dan lahan, hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum, hambatan dalam
status dan pemanfaatan lahan, hambatan dalam sarana dan prasarana, hambatan
pada areal lahan gambut, hambatan dalam perilaku/kebiasaan masyarakat,
hambatan dalam sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah hambatan dalam
penyelesaian masalah.
a. Hambatan secara teknis
Secara umum, terdapat beberapa temuan dari pelaksanaan audit tersebut
oleh tim pemeriksa terhadap pelaku yang melakukan pembakaran tersebut yakni
Bapak Saripuddin yang menjadi terdakwa. Gambut dalam memiliki kateristik
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mudah terbakar dan mampu menyimpan api sehingga budidaya di atas kawasan
tersebut harus dilakukan secara sangat hati-hati. Penyelesaian kasus pembakaran
lahan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT
JMB memang secara teknis ada yang bermasalah dalam penyelesaiannya, bahkan
disaat sidang putusanpun jaksa penuntut umum dan yang terdakwa juga tidak hadir
dalam persidangan.
Hal ini diindikasikan karena kurangnya perhatian serius dari terdakwa
terhadap pentingnya pertanggungjawaban perlakuan hukum yang dilakukan
tersebut. Namun secara mekanisme semua proses yang dilakukan telah melalui
prosedur yang ada. Namun persidangan menjadi alot, karena salah satu kendala
dalam penegakan tindak pidana di bidang kehutanan adalah penegak hukum yang
tidak terkoordinasi dengan baik. Proses peradilan yang dimulai dari penyelidikan
sampai ke persidangan tentu akan memerlukan biaya yang besar, proses hukum
yang panjang serta sarana prasarana yang memadai serta penanganan kasus tindak
pidana dibidang kehutanan. Berbagai lelemahan ini membuat para pelaku tindak
pidana pembakaran hutan tidak takut dengan sanksi pidana yang ada. Pelaku tidak
merasa jera untuk terus melakukan pembakaran lahan dan pengelolaan hutan
menjadi semakin tidak terkendalikan. Hal tersebut menyebabkan semakin luasnya
wilayah hutan yang dibakar dan dijadikan lahan perkebunan tanpa mempedulikan
dampak dari pembakaran hutan tersebut.
b. Tidak ditentukan lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan.
Tindak pidana dibidang kehutanan merupakan kejahatan luar biasa sehingga
penanganannya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Oleh karena itu proses
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peradilan tindak pidana kehutanan perlu dilakukan oleh pengadilan khusus, agar
penanganan khusus pidana dibidang kehutanan dapat dilakukan secara tuntas.
Ketentuan hukum yang dirumuskan dalam delik pidana dibidang kehutanan
tidak mampu menyeret aktor intelektual pelaku kejahatan, terutama oknum pejabat
penyelenggara Negara, oknum aparat penegak hukum atau oknum pegawai negeri
yang terlibat melakukan kolusi, karena tidak diatur secara khusus dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014. Penerapan pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang mengkualifikasikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
pidana. Namun demikian beban pidana yang harus ditanggung secara bersama
dalam hal terjadinya tindak pidana tersebut juga dapat mengurangi rasa keadilan
masyarakat, karena dengan kualitas dan akibat perbuatan yang tidak sama terhadap
pelaku turut serta, maka dapat dipidana maksimum sama dengan si pembuat
menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut,
sedang peranan pelaku utamanya seringkali sulit untuk ditentukan.

C. Analisis Hukum Positif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Pelaku
Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor
30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Perbuatan membakar lahan merupakan perbuatan melanggar hukum dan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila
dilakukan tanpa izin dari pejabat kehutanan. Pelaku pembakaran hutan karena
disengaja ataupun karena kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan
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denda. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku,
setiap orang atau badan hukum tidak diperbolehkan melakukan pembakaran hutan
kecuali pembakaran hutan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah
untuk tujuan yang diperbolehkan misalnya melakukan pembakaran hutan untuk
membuat padang rumput makanan ternak. Atau pembakaran yang dilakukan
sebagai persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan.
Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena
selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan juga melanggar Pasal 11
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan
atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan
atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Di dalam Undang-Undang No.
39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam ketentuan Pasal 56 (1): “Setiap Pelaku
Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara
membakar”.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dijelaskan bahwa
perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan
nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,
pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan
dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber
daya alam yang berkesinambungan. Berbicara mengenai kepentingan ekonomi
seperti kegiatan bisnis pengelolaan sumber daya alam untuk usaha perkebunan
memang penting, akan tetapi di sisi lain kepentingan lingkungan agar tidak rusak
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juga perlu dilindungi agar tidak terjadi kebakaran lahan saat proses membuka lahan
perkebunan.
Pada umumnya kebakaran lahan yang sering terjadi di Indonesia disebabkan
perbuatan pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat dari kelalaian
pelaku. Kebakaran hutan di Indonesia yang disebabkan karena perbuatan manusia,
baik yang dengan sengaja dibakar atau karena api yang menjalar karena kelalaian
pelaku saat membuka lahan perkebunan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan
terjadinya kebakaran antara lain hilangnya flora dan fauna, ekosistem yang
terganggu, rusaknya permukiman penduduk dan sarana prasarananya, serta bisa
saja menelan korban jiwa manusia. Adapun akibat yang ditimbulkan dari asap
kebakaran hutan dapat mempengaruhi kesehatan manusia terutama gangguan
sistem pernapasan. Selain itu kabut asap juga akan berpengaruh pada aktivitas
sehari-hari seperti terganggunya lalu lintas udara, air dan darat.
Upaya untuk menegakkan hukum lingkungan dengan menyertakan aturan
pidana dengan sanksi-sanksi yang tegas sebagai jalan terakhir untuk melestarikan
lingkungan yang ada. Untuk itu sangat diperlukan adanya peraturan perundangundangan yang berisi aturan-aturan terkait perbuatan pidana pembakaran 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 perundang-undangan, yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang
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Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2014 mengenai Perkebunan.
Berdasarkan Undang-Undang mengenai Perkebunan pada pasal 56 ayat (1)
menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau
mengolah lahan dengan cara membakar.” Peraturan perundang-undangan tersebut
juga mengatur mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku
pembakaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, dimana pelaku
pembakaran tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi
pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan berdasarkan
Undang-Undang Perkebunan Pasal 108 dipidana dengan pidana penjara selama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).
Pemidanaan berkaitan erat dengan masalah pertanggung jawaban pidana
sebagai bentuk penegakan hukum pidana, dimana dalam tindak pidana lingkungan
hidup diterapkan 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, pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan akan
diberikan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Pertanggungjawaban tindak
pidana pembakaran lahan ini juga didasarkan pada unsur kesengajaan ataupun
kelalaian. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran lahan
perkebunan dengan cara pembakaran ini secara umum karena kelalaian dari pemilik
dan penjaga perkebunan.
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Kebakaran hutan yang terjadi selama ini diketahui, secara umum disebabkan
karena kegiatan penyiapan lahan. Pembukaan lahan yang bertujuan untuk
membentuk usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan mulai dari skala kecil
seperti kegiatan perladangan berpindah sampai kegiatan skala besar seperti
pengembangan HTI (Hutan Tanaman Industri) serta untuk usaha perkebunan karet,
kelapa sawit dan lain sebagainya. Kebakaran lahan tersebut juga seringkali
diperbesar kondisi cuaca yang ekstrem seperti saat musim kemarau panjang.
Sangat diperlukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran
hutan dan lahan agar bisa memberikan efek jera bagi para pelaku dan juga untuk
mengganti semua kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan
tersebut. Tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan
perusakan lingkungan menurut peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan
sanksi pidana, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi administrative.
Akan tetapi, selama ini penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran
hutan dan lahan dengan menerapkan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang
Perkebunan dan Undang-Undang PPLH tidak memenuhi rasa keadilan dan juga
tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pembakaran.
Sebelum menjatuhkan sanksi perlu dibuktikan adanya suatu tindak pidana
yang telah dilakukan berupa kesalahan, baik kesengajaan ataupun kealpaan. 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 tumpeng tindih
penegakan hukum. Selain itu, juga diperlukan penegak hukum yang memahami
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mengenai permasalahan lingkungan agar mampu menangani tindak pidana
lingkungan hidup.
Perlindungan hutan dari kebakaran dinyatakan dalam Pasal 18 PP Nomor
45 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a adalah untuk
menghindari kebakaran hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan dayadaya alam. Perbuatan manusia seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a antara
lain: melakukan pembakaran hutan tanpa izin; atau membuang benda-benda yang
dapat menyebabkan kebakaran. Sedangkan daya-daya alam yang dimaksud pada
ayat (1) huruf b, antara lain akibat-akibat petir, gunung berapi, reaksi sumber daya
alam dan/atau gempa.
Kegiatan membakar hutan bisa dinyatakan sah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku apabila pembakaran hutan tersebut sengaja dilakukan untuk
kepentingan yang dikehendaki dan tentunya telah memperoleh izin dari pemerintah
atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Dan di dalam hukum perlindungan
hutan, diletakkan suatu kewajiban bahwa setiap orang wajib ikut serta dalam usaha
memadamkan api apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Pembukaan lahan perkebunan untuk perorangan bisa dikerjakan dengan
cara tradisional ataupun cara modern. Pembukaan lahan yang dulu sering dilakukan
secara tradisional dimulai dengan pengimasan, penumbangan, penyincangan
sampai kepada penanaman, seiring berjalannya waktu dan semakin baiknya
perekonomian masyarakat serta semakin berkembangya teknologi, pembukaan
lahan perkebunan perorangan sudah banyak yang dikerjakan dengan cara modern
dengan menggunakan alat berat. Hal ini disebabkan ongkos pengerjaan pembukaan
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lahan dengan cara tradisional dan cara modern hampir sama. Sehingga halam hal
penegakan hukum untuk menangani serta menyelesaikan kasus tindak pidana
pembakaran lahan bisa dilakukan melalui upaya represif, preventif dan upaya
preemtif. Selama proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum
dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau
melakukan sesuatu dengan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku saat ini,
berarti dia telah melaksanakan atau menegakkan aturan hukum.
2. Analisis Hukum Positif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Pelaku
Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor
30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB
Pembukaan lahan perkebunan dengan teknik tebang dan bakar telah lama
dilakukan masyarakat. Teknik tersebut merupakan cara yang umum untuk
dipraktekkan dan diterapkan dalam pembukaan lahan perkebunan. Alasan utama
penggunaan teknik tebang dan bakar terus dilakukan karena teknik tersebut
dianggap lebih murah. Mereka menganggap teknik tersebut lebih cepat dan praktis
dibandingkan dengan teknik tanpa pembakaran. Sayangnya, teknik bakar ini
memberikan dampak negative bagi lingkungan hidup karena akan menyebabkan
kerusakan lingkungan.
Pembukaan lahan dengan teknik tebang dan bakar diawali dengan
penebangan dan penebasan seluruh vegetasi, dikeringkan secara alami, setelah
kering baru dilanjutkan dengan pembakaran. Kelemahan dari teknik bakar ini
sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kondisi cuaca sangat menentukan berhasil
tidaknya pembukaan lahan dengan menggunakan teknik ini. Selain itu, kelemahan
utama teknik ini yaitu tidak ramah lingkungan. Pembakaran lahan bisa

60

menyebabkan hilangnya bahan organik, mengurangi infiltrasi air, menyebabkan
hilangnya berbagai macam fauna dan flora, bisa merusak kondisi tanah, hilangnya
fungsi penyerapan karbon dan menimbulkan polusi udara karena asap yang
dihasilkan dari proses pembakaran tersebut.
Sanksi dan ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sudah
diatur dalam berbagai peraturan perundnag-undangan. Beberapa sanksi tersebut
ditelaah dari segi bentuk tindak pidana pengrusakan dan pencemaran lingkungan
yang dilakukannya yakni berupa:
a.

Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara abien, baku
mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Secara hukum normatif pelaku ini dipidana dengan pidana singkat tiga tahun
dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,dan paling banyak Rp. 10.000.000,-.

b.

Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara abien, baku mutu air,
baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Secara
hukum normatif pelaku dipidana dengan pidana paling singkat satu tahun dan
paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling
banyak Rp. 3.000.000.000,-.
Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi atau ancaman

pidana, karena secara teoritik sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku
pembakaran lahan ini bertujuan untuk menegakkan norma hukum lingkungan, ini
muncul sebagai reaksi dari ketidaktaatan terhadap norma hukum lingkungan.
Hukum positif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan
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pelaku pembukaan lahan ini merupakan dimensi preventif maupun represif,
kurangnya aparat pada instansi yang secara teknis menangani dan menanggulangi
pembakaran hutan ini kurang aktif, kasus yang ditangani secara hukum hanya kasus
preventif seperti pemantauan, pembinaan maupun peringatan. Hal ini secara hukum
belum memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran dan pembukaan lahan
dengan cara membakar dan terjadinya polusi udara akibat kebaran yang dibuatnya.
Mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang mangakibatkan
bencana kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun, seharusnya Rancangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 memasukkan pengaturan mengenai hal
ini, namun Rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 belum membahas
mengenai pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.
Bedanya pengaturan di sini dengan yang diadakan dalam peraturan
perundang-undangan lainnya tentang lingkungan hidup adalah bahwa di sini harus
dibuktikan adanya kemungkinan bahaya untuk kesehatan umum atau nyawa
manusia. Rumusan dalam pasal yang mengatur mengenai tindak pidana
pembakaran hutan dan lahan memiliki unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pidana
yang berbeda-beda Ketentuan mengenai larangan perbuatan membakar hutan
diatur dalam Undang-Undang Kehutanan. Ketentuan mengenai tindak pidana
pembukaan lahan dengan cara membakar diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan ketentuan mengenai
pelaku usaha perkebunan yang membuka dan mengolah lahan dengan cara
membakar yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi
lingkungan hidup di atur dalam Undang-Undang Perkebunan.
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Walaupun memiliki perbedaan unsur dan sanksi pidana, ketiga pengaturan
tindak pidana memiliki bentuk tindak pidana yang sama-sama mengatur mengenai
perbuatan membakar hutan dan lahan dan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan
juga sama. Hal ini dapat membuat para penegak hukum kesulitan dalam
menentukan peraturan mana yang akan diterapkan terhadap pelaku dan dapat
membuat ketidakpastian hukum terhadap pelaku, sehingga perlu kejelian penegak
hukum dalam menerapkan pasal yang akan diterapkan dalam perkara ini.
Negara telah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menegakkan
tanggung jawab negara dalam upaya memberdayakan sumber daya alam Indonesia
bagi kesejahteraan masyarakat di masa kini dan masa mendatang. Dengan kata lain
negara harus mampu melindungi sumber daya alamnya dari kerusakan yang
disebabkan oleh tangan manusia dan memberdayakannya untuk sebanyak-banyak
kesejahteraan rakyat Indonesia.
Tanggung jawab negara ini baik dalam bentuk penataan pemanfaatan
sumber daya alam juga upaya pemulihan alam yang telah rusak agar dapat
bermanfaat bagi kini dan generasi di masa yang akan datang. Dalam TAP MPR No.
XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 menyebutkan, bahwa setiap
orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pada perubahan
UUD 1945 yang kedua tahun 2020 dilakukan penambahan satu bab dengan 10 Pasal
pada Pasal 28. Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Konsekuensi dari hak
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atau asas tersebut adalah kewajiban dari setiap orang untuk memelihara lingkungan
hidup guna menghindarkan dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
Pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan oleh perorangan dengan cara
pembakaran dilarang oleh Negara dan larangan tersebut dituangkan di dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 187 KUHP, sampai kepada undang-undang yang bersifat khusus dalam
mengatur tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran, adapun
undang-undang khusus yang mengatur larangan tersebut antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Telaah penulis dakwaan dibuat secara alternatif karena perbuatan terdakwa
diatur di dalam beberapa peraturan dan penuntut umum belum dapat memastikan
ketentuan pidana mana yang nanti akan terbukti di persidangan, sehingga penuntut
umum membuat dakwaan yang mengecualikan satu sama lain dimana majelis
hakim yang dapat menentukan dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang
tepat dan terbukti dipersidangan.
Setiap orang yang telah berbuat melanggar hukum harus mempertanggung
jawabkan perbuatan tindak pidananya di hadapan hukum, yang dilakukan dengan
proses peradilan pidana untuk membuktikan perbuatannya tersebut. Setelah itu
hakim akan memberikan putusan terkait sanksi yang akan diberikan sebagai
konsekuensi dari perbuatan pidana tersebut. Hakim memiliki kebebasan dalam
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memberikan sanksi pidana terhadap putusan yang ditanganinya. Akan tetapi,
kebebasan hakim tersebut tetap harus berdasarkan pada pertimbangan yang jelas
mengenai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Selama proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran
lahan, diharapkan peraturan perundang-undangan yang ada dapat diterapkan sesuai
hukum yang berlaku dan tidak terjadi penyimpangan. Sehingga proses penegakan
hukum tersebut dapat memberikan kepastian hukum sebagai acuan atau pedoman
bagi setiap individu untuk berbuat dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian
hukum ini berkaitan erat dengan asas legalitas. Asas legalitas diamanatkan dalam
pasal 1 ayat (1) yaitu “Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada
undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut.”
Dalam melaksanakan penegakan hukum sehingga tercapainya kepastian
hukum, asas legalitas ini berfungsi sebagai batasan bagi penegak hukum. Dalam
putusan hakim Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB ini menurut penulis kurang
memberikan kepastian hukum. Hal ini bisa terlihat dari kurang cermatnya majelis
hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pembakaran lahan tersebut.
Dalam kasus pembakaran lahan ini hakim dinilai kurang tepat dalam menerapkan
peraturan perundang-undangan untuk perkara ini.
Selama proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran
hutan dan lahan perlu diperhatikan nilai kemanfaatan. Peraturan perundangundangan berdasarkan hukum yang berlaku dibuat untuk manusia, sehingga
hukum tersebut juga harus memberikan manfaat untuk manusia. Putusan majelis
hakim dalam perkara pembakaran lahan ini dinilai kurang memberikan manfaat

65

bagi masyarakat yang terkena dampak dari kabut asap kebakaran. Hal tersebut bisa
dilihat pada pertimbangan hakim yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim selain menilai seluruh unsur yuridis dalam
dakwaan pertama dari penuntut umum, majelis hakim juga mempertimbangkan sisi
sosiologisnya seperti yang telah dijabarkan dalam pertimbangan hakim yang pada
intinya : “Majelis hakim menilai dampak dari kebakaran yang terjadi atas lahan
milik terdakwa tersebut bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan sebagai perbuatan
yang mengakibatkan kondisi rusaknya lingkungan hidup secara global dan yang
dibakar terdakwa tersebut tidak dapat disamakan atau sebagai penyebab dari
rusaknya sirkulasi udara dalam lingkungan hidup.
Selain itu majelis hakim juga berpendapat bahwa terdakwa membuka lahan
untuk berkebun dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan dan hasil kebun
tersebut. Namun dari sisi pemerintah juga tidak mau secara optimal memberikan
pengetahuan terhadap masyarakat mengenai dampak dan bahaya dari tindakantindakan yang dapat melanggar ketentuan hukum, maka dari itu kita hendaknya
secara bersama-sama dapat menerima kekurangan masyarakat di dalam bidang ini.”
Pengaturan secara khusus lingkup penyelenggaraan perkebunan dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 sudah menempatkan penegakan hukum pada
tatanan pembinaan dan pengawasan, menjadikan pengaturan mengenai
perkebunan dalam Undang-Undang ini seharusnya bersifat komprehensif untuk
menegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan. Pasal
yang mengatur tentang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan mempunyai
sanksi pidana dan unsur tindak pidana yang berbeda.
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Ketentuan mengenai larangan perbuatan membakar hutan diatur dalam
Undang-Undang Kehutanan. Ketentuan mengenai tindak pidana pembukaan lahan
dengan cara membakar diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan ketentuan mengenai pelaku usaha
perkebunan yang membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar yang
menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup di
atur dalam Undang-Undang Perkebunan.
Sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku pembakaran hutan dan
lahan bertujuan untuk menegakkan norma hukum lingkungan. Reaksi dari
ketidaktaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan menjadi penyebab
munculnya sanksi-sanksi pidana ini. Sudah seharusnya, penyelesaian setiap kasus
pembakaran hutan dan lahan yang sering kali terjadi itu dijadikan prioritas utama.
Pemberian sanksi bagi para pelaku pembakaran lahan sudah diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Akan tetapi, dalam
penegakan hukum peraturan-peraturan tersebut, masih terdapat banyak hambatan
dalam memberikan sanksi bagi para pelaku pembakaran lahan. Sehingga banyak
yang menganggap bahwa penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan masih
sangatlah lemah. Pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh lapisan
masyarakat seharusnya ikut berperan mengatasi hambatan-hambatan dalam
menegakkan hukum bagi para pelaku pembakaran lahan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam
perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 pada pasal 56 ayat (1)
menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau
mengolah lahan dengan cara membakar.” Peraturan perundang-undangan
tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada
pelaku pembakaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, dimana pelaku
pembakaran tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi
pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan berdasarkan
Undang-Undang Perkebunan Pasal 108 dipidana dengan pidana penjara selama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).
2. Kendala penyelesaian kasus pembakaran lahan dalam putusan Pengadilan
Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB antara lain hambatan
secara teknis seperti disaat sidang putusanpun jaksa penuntut umum dan yang
terdakwa juga tidak hadir dalam persidangan serta tidak ditentukan lembaga
peradilan khusus tindak pidana kehutanan. Tindak pidana dibidang kehutanan
merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganannya diperlukan cara-cara
yang luar biasa pula. Oleh karena itu proses peradilan tindak pidana kehutanan
perlu dilakukan oleh pengadilan khusus, agar penanganan khusus pidana
dibidang kehutanan dapat dilakukan secara tuntas

67

68

3. Analisis Hukum Positif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Pelaku
Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor
30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan
lahan yang mangakibatkan bencana kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun,
Rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 belum membahas
mengenai pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Ketentuan
mengenai larangan perbuatan membakar hutan diatur dalam Undang-Undang
Kehutanan. Ketentuan mengenai tindak pidana pembukaan lahan dengan cara
membakar diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Sedangkan ketentuan mengenai pelaku usaha perkebunan
yang membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar yang menyebabkan
terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup di atur dalam
Undang-Undang Perkebunan.

B. Saran
1. Dengan adanya pengaturan pembakaran hutan dan atau lahan, diharapkan
penegak hukum agar dalam menangani kasus yang berhubungan dengan hutan
dan atau lahan agar lebih tegas dalam penangannya dan perlunya peningkatan
peran instansi terkait dalam penyuluhan fungsi hutan dan atau lahan dan hukum
tentang pembakaran lahan, serta kesadaran masyarakat dalam upaya mencegah
pembukaan lahan dengan cara membakar.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang
meringankan terdakwa dan yang memberatkan agar dalam vonisnya sesuai apa
yang diperbuat oleh pelaku.
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