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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar belakang  

Hutan merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan 

kata lain, hutan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Hutan merupakan salah 

satu sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat penting bagi 

kelangsungan kehidupan makhluk hidup, khususnya Indonesia yang dianugerahi 

keadaan geografis dengan wilayah hutan yang luas terhitung di tahun 2013 luas 

daratan Indonesia yang masih tertutup hutan alam adalah 82 juta hektare. Tujuh 

puluh lima persen diantaranya berada di daratan Papua dan Kalimantan
1
.  Hutan 

yang terbentang dari tanah Sabang sampai tanah Merauke menjadikan Indonesia 

sebagai negara pemilik hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan 

Congo, sehingga tidak dipungkiri lagi bahwa Indonesia mendapat julukan paru-

paru dunia.  

Negara yang memiliki letak geografis  6°LU - 11°08'LS dan dari 95°BT - 

141°45'BT ini memiliki potensi sumber daya alam hutan yang sangat besar dan 

tentu hal ini dapat memberikan efek positif untuk pembangunan nasional di 

Indonesia. Keberadaan  hutan di Indonesia ini memiliki fungsi sebagai tempat 

tinggal dan tumbuh berkembangnya flora dan fauna yang ada dimana terdapat 

diversitas atau keanekaan ragam dari flora dan fauna di dalam ekosistem hutan itu 

sendiri tercatat keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia 
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meliputi 12 persen spesies mamalia dunia, 7,3 persen spesies reptil serta amfibi, 

serta 17 persen spesies burung dari seluruh dunia, disamping itu juga sebagai alat 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat mengingat seperti yang sudah 

dijelaskan di awal bahwa hutan sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, 

dan tentu manusia akan tetap membutuhkan hasil hutan untuk menjalankan 

kehidupannya selain itu hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas 

di dunia, sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan 

bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim 

global. 

Keberadaan hutan memiliki peranan secara ekologis pada mata rantai 

kehidupan manusia, paling tidak terdapat tiga peranan ekologis yang cukup hakiki 

dari hutan. Pertama memberikan keseimbangan iklim. Proses fotosintesis dari 

tumbuhan-tumbuhan hijau mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Oksigen 

sebagian besar dari proses biologis dan sangat diperlukan untuk pernafasan. 

Kedua, keseimbangan hidrologis. Hutan dapat menahan air hujan, kemudian 

secara perlahan-lahan dapat mengalir melalui sungai. Dengan cara ini, hutan 

mengatur ilkim di samping meratakan hutan secara kronologis. Tanpa hutan, 

curah hujan akan tertumpah begitu saja, tidak tersimpan di lapisan tanah secara 

teratur. Ketiga, hutan berfungsi memperbaiki dan menstabilkan ozon
2
. Selain itu 

hutan memiliki tiga kelestarian fungsi utama yaitu fungsi ekologi, ekonomi, dan 

sosial. Kelestarian fungsi ekologi hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan 

menjadi penyangga keseimbangan ekosistem kehidupan masyarakat dunia 
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khususnya kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, kelestarian fungsi ekonomi 

hutan adalah menjadi sumber pendapatan keuangan dan devisa negara, lalu secara 

sosial kelestarian hutan menjadi penyedia lapangan pekerjaan dan sumber 

pemenuhan kehidupan masyarakat.
3
  

Sebagai sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat dan semakin 

kompleksnya kebutuhan hidup manusia, eksistensi hutan di Indonesia  terancam 

keberadaanya dan kelestariannya mengingat semakin meningkatnya tingkat 

pertumbuhan dan kebutuhan penduduk di Indonesia. Dengan wilayah hutan yang 

luas dan minimnya pengawasan serta tata kelola hutan yang terbilang masih jauh 

dari harapan oleh pemerintah Indonesia, hutan-hutan di Indonesia sering menjadi 

korban   dari para pelaku yang ingin mengeksploitasi hutan secara tidak 

bertanggung jawab dengan jalan pembalakan liar atau penebangan pohon secara 

liar, mengingat perkembangan zaman dan perkembangan dunia perindustrian 

dimana tuntutan perluasan areal industri, pabrik-pabrik membutuhkan lahan untuk 

melakukan pengoperasian pengerjaan produk-produk  berpotensial akan 

mengancam kelestarian hutan Indonesia dari waktu ke waktu serta menurunkan 

kuantitas dan kualitas populasi hutan beserta sumber daya alam lain yang berada 

di dalamnya alhasil ancaman deforestasi tidak dapat dihindari lagi. Tercatat 

bahwa deforestasi yang terjadi di Indonesia berdasarkan analisis Forest Watch 

Indonesia kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di Indonesia pada periode 
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2009-2013 adalah sekitar 4,50 juta hektare dan laju kehilangan hutan alam 

Indonesia adalah sekitar 1,13 juta hektare per tahun.
4
  

Perusakan hutan senantiasa akan terus membayangi di tengah-tengah 

kebutuhan manusia yang terus meningkat dan rasa ego manusia yang tidak 

padam-padamnya, serta tujuan yang tidak mulia dengan meraup keuntungan dan 

kemudahan untuk mencari uang dengan jalan yang tidak bertanggung jawab 

sehingga mengorbankan kelestarian hutan serta ekosistem yang berada di 

dalamnya.  

Hutan-hutan di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini terus 

digerayangi dengan salah satu varian kasusnya mengenai perusakan kelestarian 

hutan akibat kebakaran hutan dan lahan. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan 

sebagai satu bentuk perusakan lingkungan yang telah menjadi kendala utama 

dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya 

kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat
5
. Aksi-aksi deforestasi bahkan terjadi di 

semua hutan Indonesia, baik di kawasan hutan produksi, hutan konservasi, 

maupun hutan lindung. Konkritnya, telah terjadi kerusakan hutan secara massif di 

semua wilayah hutan tropis Indonesia. Atas ancaman kejahatan deforestasi dalam 

bentuk kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas dan terealisasi dengan 

model kebakaran hutan dan lahan yang sangat terorganisasi mulai dari pekerja 

lapangan, pemilik modal, cukong kayu, maupun oknum pejabat pemerintahan, 

mulai dari aparat di lapangan baik sipil maupun militer hingga para pejabat 
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terasnya di pusat-pusat kekuasaan membuat para pegiat lingkungan menyuarakan 

agar pemerintah dan masyarakat tidak menutup mata dalam usaha menjaga 

kelestarian hutan, khususnya perlindungan bagi kawasan hutan konservasi, hutan 

lindung, dan hutan produksi dari tindakan pembalakan liar oleh para oknum yang 

tidak bertanggung jawab, entah itu dilakukan sendiri oleh orang-orang disekitar 

wilayah hutan negara atau oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 

industri seperti misalnya industri kelapa sawit yang membutuhkan lahan luas 

untuk menanami sawit.  

Menurut data dari Global Forest Watch dari rentang waktu tahun 2001 

sampai dengan tahun 2014 Indonesia telah mengalami deforestasi sebesar 

18.531.009 hektare, dan terus mengancam sampai dengan September 2015 

Indonesia akan kehilangan kurang lebih 4.089 Ha luas hutan
6
. Indonesia nyatanya 

masih terjadi deforestrasi dan degradasi hutan yang meyebabkan penurunan 

penutupan vegetasi hutan. Laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia 

mencapai 1,1 juta hektar per tahun untuk periode 1997-2006 (Kementerian 

Kehutanan, 2010). Penyebab utama deforestasi adalah adanya konversi kawasan 

hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, dan keperluan 

lain; Selain itu terjadi penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan melalui 

pinjam pakai kawasan hutan dan pemanenan hasil hutan yang tidak 

memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Sedangkan degradasi 

atau penurunan kualitas hutan di Indonesia antara lain disebabkan oleh kebakaran 

dan perambahan hutan; illegal loging dan perdagangan ilegal yang antara lain 
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didorong oleh adanya permintaan yang tinggi terhadap kayu dan hasil hutan 

lainya.
7
  

Dari hal itu muncul pertanyaan dalam benak, bagaimana penegakan 

hukum dan pengaturan regulasi yang ideal yang dapat diaplikasikan untuk 

memutus mata rantai kejahatan kebakaran hutan dan lahan ini sehingga praktek 

pembakaran lahan dan hutan dapat berhenti sehingga generasi penerus bangsa 

tetap dapat menikmati hasil alam hutan secara kontiniu dari tahun ke tahun tanpa 

harus khawatir akan kehabisan sumber daya alam mengingat bahwa hutan adalah 

sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun dalam proses pembaharuan itu 

memakan waktu yang lama dan menuntut keikutsertaan peran serta masyarakat 

dalam proses pembaharuan sumber daya alam hutan tersebut.  

Berdasarkan konstitusi negara Indonesia pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar 1945   negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtstaat, Penjelasan Umum UUD 1945) tidak berdasarkan kekuasaan semata-

mata, sehingga hukumlah yang mempunyai arti yang terutama dalam segala segi-

segi kehidupan masyarakat, maka tepat apabila kebakaran hutan dan lahan hanya 

dapat diatasi dengan peraturan yang tegas mengatur mengenai pelarangan 

perusakan hutan untuk menjaga kelestarian hutan.  

Pertumbuhan hukum pidana senantiasa terjadi dari waktu ke waktu 

mengingat akan perkembangan pemikiran dari manusianya itu sendiri dalam 

memenuhi kebutuhan akan keadilan. Sebagai ilmu yang terus berkembang dan 

sebagai ilmu yang bersifat terbuka dalam hal perubahannya hukum pidana di era 
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modern ini tidaklah melulu persoalan mengenai hukuman yang “menyakiti badan” 

atau hukuman yang memberikan kesakitan atau pencelaan bagi diri si pelaku 

kejahatan itu sendiri, tetapi di era modern ini hukum pidana dalam 

perkembangannya mengakomodir hukuman yang  lebih bersifat membangun si 

pelaku dan memberikan kesempatan bagi si pelaku untuk kembali ke fungsi 

sosialnya lagi ke dalam masyarakat disamping memberikan efek jera bagi si 

pelaku. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hukum pidana menjadi salah satu 

sarana mengembalikan si pelaku ke dalam suatu perubahan diri yang baru, 

sehingga ia tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat dan negara, tetapi ia bisa 

menjadi warga negara dan warga bangsa yang baik. Hal ini terjadi akibat suatu 

reaksi dari bidang ke-ilmuan salah satunya adalah filsafat.  

Berbagai perkembangan ilmu hukum pidana dalam lintas sejarahnya telah 

membawa suatu pandangan yang baru khususnya dari segi pemidanaannya atau 

dari segi penerapan sanksi bagi si pelaku. Beberapa kekurangan dan kelebihan 

dari segi aliran, teori, konsep, dan praktiknya dari sistem pemidanaan yang juga 

menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum pidana telah 

mengiring suatu konsep pemidanaan yang baru. Hal ini dapat dilihat dari 

perpaduan suatu konsep aliran hukum pidana yang menghasilkan suatu ide dasar 

yang dinamakan dengan double track system yang pada intinya adalah suatu 

konsep penerapan sanksi yang memadukan antara sanksi pidana dan sanksi 

tindakan, yang kemudian penjelasannya akan dibahas dalam bab berikutnya dalam 

penulisan ilmiah ini.  
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Sistem hukum pidana nasional baik secara umum maupun khusus di 

Indonesia sudah mengakomodir sistem double track system terlihat dari beberapa 

produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjadi 

kebijakan legislasi peraturan terkait. Kebijakan Double Track System terdapat 

pula dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 119 yang berbunyi :  

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, 

terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib 

berupa :  

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 

b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan 

c. Perbaikan akibat tindak pidana 

d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan / atau  

e. Penematan perusahaan di bawah penganpuan paling lama 3 (tiga ) 

tahun.”   

Undang – Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula mengenai double track system 

namun tidak diatur secara terperinci mengenai tindak pidana kejahatan Illegal 

Logging, yang diatur adalah mengenai perbuatan-perbuatan yang merusak 

lingkungan hidup secara. Peraturan mengenai double track system ini secara 

terperinci dan khusus diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang  

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pengaturan mengenai double 

track system diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang  

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 109 ayat (6) sebagai 

pengganti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi  

“Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 

sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan 

berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.”  
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Perlu diketahui bersama bahwa ketika double track system tersebut masuk 

dalam kebijakan legislasi dengan rupa undang-undang maka sistem itu merupakan 

satu kesatuan yang utuh secara teoritik dan harus berjalan secara beriringan dalam 

praktiknya (maksudnya adalah penerapan dari sistem double track sytem tersebut). 

Maka dari itu sebagai reaksi atas pemberlakuan kebijakan yang menyematkan 

double track sytem tersebut timbul suatu keresahan dalam benak, apakah sistem 

double track ini sudah diterapkan secara setara dan adil dalam lembaga peradilan 

dalam memutus dan megnadili perkara-perkara yang menyangkut dengan hukum 

pidana mengingat bahwa penerapan sanksi pidana (sanksi yang memberikan efek 

jera bagi pelaku) tetap menjadi sanksi “primadona” dalam penerapannya dengan 

mengkerdilkan sanksi tindakan itu sendiri. Kesetaraan antara sanksi pidana dan 

sanksi tindakan ini dirasa penting untuk dikaji mengingat bahwa konsekuensi dari 

penerapan sistem ini dalam undang-undang terkait, berkaitan dengan tujuan 

daripada hukum pidana itu sendiri. Dalam hal ini penulis akan mencoba untuk 

melakukan penelitan dengan cara menganalisis penerapan double track system ini 

dalam tindak pidana kejahatan illegal logging apakah terdapat kesetaraan di sana ? 

Ketika membicarakan mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan, 

didapati pertanyaan yang mendasar bagi kedua sanksi tersebut. Untuk sanksi 

pidana berangkat dari pertanyaan mengapa ada pemidanaan  dan  ketika untuk 

sanksi pidana tindakan berangkat dari pertanyaan tujuan pemidanaan itu apa. 

Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas 

dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan 

kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan 
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sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa “pidana” maupun 

“tindakan” yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat 

mencapai tujuan secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan 

berbeda – beda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus 

tetap berorintasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penelitian ilmiah untuk 

dijadikan skripsi dengan judul “PENERAPAN  PIDANA POKOK DAN PIDANA 

TAMBAHAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) DALAM TINDAK PIDANA 

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah asas double track system digunakan terhadap tindak 

pidana kebakaran hutan dan lahan ? 

2. Bagaimanakah pengadilan menggunakan asas double track system di 

dalam mengadili tindak pidana kebakaran hutan dan lahan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Bahwa setiap karya ilmiah di dalam pengkajian terhadap suatu obyek 

penelitian selalu terlebih dahulu menentukan tujuan dan maksud dari penelitian 

tersebut karena demikian arah tulisannya menuju kepada tujuan yang diharapkan. 

Terkait dengan kajian double track system yang menjadi obyek studi dalam 

penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai sebagaimana disebutkakan dibawah ini. 
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1. Untuk mengetahui apakah asas  double track system dapat menjadi 

pedoman dasar dalam menjerat pelaku kebakaran hutan dan lahan.  

2. Untuk mengetahui mengapa Pengadilan menggunakan  asas double track 

system di dalam mengadili pelaku kejahatan kebakaran hutan dan lahan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua sisi : 

1. Manfaat Teoritis/akademik. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 

hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum pidana berkaitan 

dengan  penerapan asas double track system dalam Tindak Pidana 

Kebakaran hutan dan lahan. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dasar bagi  Pengadilan 

agar double track system  dioptimalkan  dalam pemberian hukuman 

terhadap pelaku kejahatan kebakaran hutan dan atau lahan. Hasil 

penelitian ini menjadi materi masukan bagi pengambil keputusan 

dalam hal ini instansi terkait  didalam menetapkan kebijakan kriminal 

terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan.   
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, agar lebih terarah kemana 

orientasinya maka penulis menyusuk skripsi ini secara sistematis yang terdiri dari 

lima bab antara lain : 

Bab I : PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini terdiri dari landasan teori atau landasan konseptual. Landasan teori ini 

memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang relevan dengan isu 

hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan 

konsep-konsep yang digunakan  pada analisis terhadap rumusan  masalah. 

Bab III : METODE PENELITIAN HUKUM 

Menguraikan Jenis Penelitian dan tekhnik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penyusunan karya tulis ini. 

Bab IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN. 

Pada bab ini penulis akan menganalisis rumusan masalah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, landasan teoritis dan landasan konseptual 

dengan menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini Menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang telah dibahas dari 

mulai Bab I hingga Bab IV. 
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Dengan demikian mudah-mudahan dalam kerangka pembahasan yang 

dilakukan secara sistematis tersebut di atas penulis dapat memahami secara 

keseluruhan dan terperinci permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut pada 

tiap-tiap bab tersebut. Kiranya dalam uraian selanjutnya dapat menemukan hal-hal 

baru, dalam rangka memikirkan kebijaksanaan baru dalam masalah kebakaran 

hutan dan lahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




