
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.LATAR BELAKANG 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(selanjutnya disebut sebagai UU Kehutanan) mengatakan pengertian 

Hutan adalah sebagai berikut:  

“ Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 

berisi sumber dalam alam hayati yang didominasi perpohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat 

dipisahkan” Pengelolaan hutan didasarkan pada asas manfaat dan lestari, 

kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.1  

Tujuan pengelolaan kehutanan adalah untuk: 

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang 

proporsional; 

2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, 

fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mendapatkan manfaat 

lingkungan, social budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; 

3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; 

                                                           
 

 

1 UU No 41 Tahun 1999  tentang Kehutanan, Pasal 2. 
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4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan 

keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan 

lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan social dan ekonomi 

serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan 

5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan2 

Menurut FAO (Food and Agriculture Organization) vegetasi hutan 

di Indonesia menghasilkan lebih dari 14 miliar ton biomassa yang setara 

dengan 20% biomassa di seluruh hutan tropis di Afrika. Bahkan, 

berdasarkan perhitungan tahun 2005, total potensi karbon dari Hutan 

Indonesia mencapai 5,5 miliar ton. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

Indonesia merupakan paru-paru dunia. Akan tetapi, akhir-akhir ini Hutan 

di Indonesia mengalami masalah yang serius, mengalami degradasi dan 

deforestasi atau dapat juga disebut penghilangan hutan akibat dari 

pembukaan lahan yang cukup besar. Salah satu penyebab terjadinya 

degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan itu sendiri yang 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun 

internal. 

Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup 

(WALHI) telah melakukan penelitian terhadap kerugian yang merupakan 

dampak dari kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang dihasilkan. 

Salah satunya di provinsi Riau, kerugian ekonomi dan kebakaran hutan 
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mencapai 20 Triliun yaitu 2.398 hektar cagar biosfer terbakar, 21.914 

hektar lahan terbakar, 58.000 orang menderita gangguan pernafasan yang 

disebabkan oleh kabut asap, ditambah masyarakat sekitar yang 

aktivitasnya terganggu. 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dilakukan melalui 

usaha-usaha “mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan 

dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 

kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit”3 Pemerintah 

mempunyai kewenangan untuk mengatur perlindungan hutan di dalam 

maupun di luar kawasan hutan. Perlindungan hutan pada hutan negara 

dilaksanakan oleh pemerintah, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan 

dan HPH wajib melakukan perlindungan hutan di dalam areal kerjanya. 

Pemegang hak atas izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran 

hutan di areal kerjanya. Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan 

diatur melalui peraturan pemerintah4. Namun hingga saat ini belum 

dikeluarkan peraturan pemerintah tentang perlindungan hutan sebagai 

pelaksanaan UU Kehutanan. Oleh sebab itu, adalah relevan untuk 

mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang 

Perlindungan Hutan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang  

No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Pada 

                                                           
 

 

3 UU No 41 Tahun 1999, Pasal 47 ayat a. 
4 Takdir Rahmadi,  Hukum Lingkungan di Indonesia (Depok: PT. Rajagrafindo Persada.2018), hlm 
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tanggal 18 Oktober 2004, pemerintah mengundangkan Peraturan 

Pemerintah No 45 Tentang Perlindungan Hutan melalui Lembar Negara 

Tahun 2004 No. 147 (selanjutnya disebut sebagai PPPH) yang mencabut 

berlakunya PP. No 28 Tahun 1985. 

PPPH menetapkan tujuan dan prinsip perlindungan hutan. 

Perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan 

hutan, dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan 

produksi tercapai secara optimal dan lestari. 5. Perlindungan hutan atas 

kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan, dilaksanakan oleh dan 

menjadi tanggung jawab BUMN yang bersangkutan. 6Perlindungan hutan 

pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi 

tanggung jawab pengelolaannya, tetapi masih banyak aparat yang belum 

begitu sadar akan pentingnya menjaga kehutanan, sehingga terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti kebakaran hutan yang terus menerus 

meningkat per tahunnya di Indonesia.  

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH) 

ternyata memberikan pengecualian terhadap pembukaan lahan dengan cara 

dibakar maksimal 2 ha yang dituangkan dalam penjelasan pasal 69 ayat 2 

                                                           
 

 

5 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 5. 
6 Ibid, hal 167 
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menyebutkan “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 

melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 Ha per Kepala 

Keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat 

bakar sebagai pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”. 

Sementara dalam pasal 69 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 32 

Tahun 2009 sesungguhnya secara tegas melarang melakukan pembukaan 

lahan dengan cara dibakar namun disayangkan pada ayat 2 memuat pasal 

karet yang membuka peluang untuk melakukan pembakaran hutan untuk 

membuka lahan, : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal didaerah 

masing-masing”.  

Terjadinya bencana asap dan adanya 3000 titik api yang tersebar 

diseluruh Indonesia dan pembakaran yang lebih luas sudah seharusnya 

pemerintah merevisi UUPPLH tersebut, untuk dengan tegas melarang 

pembukaan lahan dengan cara dibakar apapun alasannya. Adapun 

hukuman bagi pembakar hutan menurut UUPPLH hanya dikurung paling 

singkatnya 3 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit 

3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000 

(sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dituangkan dalam pasal 108 Undang-

Undang tersebut. Hukuman yang tidak terlalu berat inilah yang mungkin 

banyak para pengusaha dan masyarakat secara sengaja melakukan 

pembakaran hutan untuk membuka lahan dengan tidak memikirkan 

dampak yang luas akibat pembakaran hutan ini. 
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Penulis melihat latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas topik dalam skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP  KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

kebakaran hutan di Indonesia? 

2. Apa dampak dari kebakaran hutan? 

3. Bagaimana penegakan hukum tentang kebakaran hutan di 

Indonesia? 

 

1.3.Tujuan 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai judul 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang kebakaran hutan di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dampak dari kebakaran hutan dan solusi untuk 

meminimalisir kasus kebakaran hutan di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum yang mengatur 

tentang kebakaran hutan di Indonesia. 
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1.4.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat dijadikan bahan acuan bagi mereka yang ingin mendalami 

bidang hukum lingkungan terutama pada topik penegakan hukum 

terhadap kasus kebakaran hutan di Indonesia  

b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

perkembangan ilmu hukum terutama hukum lingkungan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan 

data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi 

persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu 

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan. 

b. Diharapkan dari penulisan ini dapat memberikan pemahaman 

tentang perspektif hukum lingkungan tentang kasus kebakaran 

hutan di Indonesia dan juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada para peneliti yang selanjutnya mengenai 

permasalahan yang sama. 

c. Sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam 

mengembangkan pengawasan terhadap hutan, agar tidak terjadi 

hal-hal yang merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat. 


