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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hutan merupakan sumberdaya alam yang menempati posisi yang 

sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga 

dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem 

yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran 

tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau 

(mangrove). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan 

merupakan sumber hajat hidup orang banyak.
1
 Dalam Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang 

berbunyi: “Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi 

sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 

alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat 

dipisahkan”.
2
 

Menurut FAO (Food and Agriculture Organization) vegetasi hutan di 

Indonesia menghasilkan lebih dari 14 miliar ton biomassa yang setara dengan 

20% biomassa diseluruh hutan tropis di Afrika. Bahkan berdasarkan 

perhitungan tahun 2005, total potensi karbon dari hutan Indonesia mencapai 

5,5 miliar ton. Oleh karena itu tepat jika dikatakan bahwa Indonesia 
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merupakan paru-paru dunia yang menyangga sistem kehidupan umat 

manusia.
3
 Akan tetapi akhir-akhir ini hutan 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. 

Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) 

telah melakukan perhitungan kerugian multidimensi dampak kebakaran hutan 

dan lahan serta kabut asap, salah satunya di Provinsi Jambi. Kerugian finansial 

dari indikasi kerugian lingkungan saja di Jambi diperkirakan telah mencapai 

Rp.7 Triliun sampai September 2015. Sedangkan di Riau, kerugian ekonomi 

dari kebakaran hutan mencapai Rp.20 Triliun yaitu 2.398 hektar cagar biosfer 

terbakar, 21.914 hektar lahan terbakar, 58.000 orang menderita gangguan 

pernapasan, ditambah pekerja dan anak sekolah aktifitas sehari-harinya 

terganggu.  

WALHI menyebutkan bahwa penyebabnya adalah proses land 

clearing yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan 

sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan 

hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan Pemerintah kepada 

pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur 

skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakan 
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hukum yang lamban untuk menyikapi tindakan konversi dan pembakaran 

yang dilakukan oleh perusahaan.
4
 

 

Gambar di atas adalah grafik jumlah hotspot pada bulan Januari 

sampai Agustus 2015. Grafik di atas menunjukkan bahwa sebaran titik panas 

Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Riau menjadi yang tertinggi 

dibandingkan dengan 9 provinsi lainnya. 

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 69 ayat 1 huruf 

(h) melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. 

Sedangkan didalam ayat (2) disebutkan bahwa “Ketentuan sebagaimana 

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

kearifan lokal didaerah masing-masing” hal ini mengindikasikan bahwa 

membuka lahan dengan cara dibakar diperbolehkan asalkan disesuaikan 

                                                           
4
 Samsul Inosentius, “Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, Dan Polusi 

Asap”, Info Singkat Hukum, Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September/2015, hal. 2  



4 

 

dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. Peraturan Gubernur Nomor 

15 Tahun 2010 serta Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang pedoman 

pengendalian kebakaran hutan, lahan, dan lingkungan hidup yang 

membolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar asalkan ada izin 

pembakaran lahan yang diatur peraturan tingkat desa dan kabupaten terkait 

hak ulayat.
5
  

Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang melarang 

pembakaran hutan, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan penegakan 

hukum peraturan tersebut masih sangat lemah. Sebagai contoh, dapat dilihat 

pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 574/Pid.Sus/2014/PN.Bls 

tanggal 22 Januari 2015 yang putusannya menghukum tergugat dengan 

hukuman ringan dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

24/Pdt.G/2015/PN.Plg dimana Hakim memutus bebas tergugat atas dalil 

bahwa lahan yang terbakar tidak mengalami kerusakan, masih subur dan bisa 

ditanami dengan pohon akasia.
6
 

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara 

manusia dengan Tuhannya saja akan tetapi islam juga mengatur hubungan 

manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya 

telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang 

pengelolaan lingkungan ini. Secara eksplisit, Al-Qur’an menyatakan bahwa 
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segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari 

ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap 

lingkungan hidupnya. 

Allah SWT berfirman:  

يَقُهْم  ي النَّاسي ليُيذي َا َكَسَبْت أَْيدي َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحري ِبي
ُعونَ  ُلوا َلَعلَُّهْم يَ ْرجي ي َعمي  بَ ْعَض الَّذي

Artinya:  

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian 

dari(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali(ke jalan yang benar)”. 

(Q.S Ar-Rum [30]:41) 

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai 

makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan bagaimana 

tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi 

kerusakan alam semesta ini. Mengamini ayat di atas, Al-Qur’an sudah dengan 

tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di 

muka bumi ini. 

Sesuai dengan firman Allah SWT: 

   ۚ َها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا  ُدوا ِفي اْْلَْرضي بَ ْعَد إيْصََلحي َوََل تُ ْفسي
نييَ  َن اْلُمْحسي  إينَّ َرْْحََت اللَّهي َقرييٌب مي

Artinya:  

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Araf [7]: 56) 
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Mengenai ayat ini, Thahir bin ‘Asyur dalam tafsir beliau yang 

monumental, At-Tahrir wa At-Tanwir menyatakan bahwa melakukan 

kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak 

lingkungan hidup secara keseluruhan.
7
 Dalam hukum Islam mengenai tindak 

pidana pembakaran hutan memang belum diatur secara tegas baik dalam  

Al-Qur’an maupun Hadist, hanya dijelaskan secara umum. Oleh karena itu 

para Ahli Hukum Islam dituntut untuk melakukan ra’yu (akal pikiran) 

manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menggali hukum secara 

mendalam dengan metode atau cara, di antaranya adalah ijma, qiyas, istidal, 

al-masalih al mursalah, istihsan, istishab, dan, ‘urf.  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik 

mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan 

skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK 

PIDANA PEMBAKARAN HUTAN GUNA PEMBUKAAN LAHAN 

(Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran 

hutan guna pembukaan lahan menurut hukum di Indonesia? 
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2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran 

hutan guna pembukaan lahan menurut hukum Islam? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui serta mengungkapkan upaya penegakan hukum 

terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan 

menurut hukum Indonesia. 

b. Untuk mengetahui serta mengungkapkan upaya penegakan hukum 

terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan 

menurut hukum islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum 

khususnya di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut perspektif 

hukum Indonesia. 

2) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum 
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khususnya di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut perspektif 

hukum Islam. 

b. Manfaat Praktis 

1) Menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang 

dinamis bagi penulis 

2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan 

dan pemikiran tentang penegakan hukumterhadap tindak pidana 

pembakaran hutan guna pembukaan lahan persepektif hukum 

Indonesia dan hukum Islam. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan 

salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai komitmen 

pemerintah dalam mewujudkan upaya mencegah, melindungi serta menjerat 

pelaku pembakaran hutan.
8
 Undang-Undang ini juga memuat berbagai 

ketentuan mulai dari larangan membakar hutan seperti pada Pasal 50 ayat (3) 

huruf (d) hingga sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan berupa sanksi 

pidana, sanksi ganti rugi, serta sanksi administrasi. Pemberian sanksi pidana 

dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (2) diancam dengan 

pidana paling lama 15 tahun penjara apabila dilakukannya secara sengaja, 

sedangkan pada ayat (3) diancam pidana penjara paling lama 5 tahun penjara 
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karena kelalaiannya. Ancaman sanksi pidana yang hanya 15 tahun penjara 

dinilai tidak efektif serta tidak sepadan dengan dampak negatif yang 

ditimbulkan dari kebakaran hutan. 

Berbagai sengketa yang diajukan di pengadilan, dalam tataran praktis 

dari proses pengadilan sampai penjatuhan putusan, aparat penegak hukum 

belum berani keluar dari pemahaman hukum tentang positifis-formal. Prinsip 

atau asas hukum yang dikenal dalam hukum lingkungan belum dijadikan 

rujukan sebagai bahan pertimbangan. Konsep pembangunan tanpa merusak 

dan pembangunan berkelanjutan belum menjadi “ideologi” aparat penegak 

hukum. Para birokrat, aparat, polisi, jaksa, dan hakim masih belum 

mempunyai visi dan komitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan 

berkelanjutan yang berorientasi tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi 

juga untuk generasi yang akan datang.
9
  

Selanjutnya, di dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) perbuatan 

yang dikategorikan jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana, atau delik) 

adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau 

masyarakat, baik terhadap fisik (anggota badan atau jiwa), harta benda, 

keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, dan perasaan maupun hal-hal 

lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi suatu 

perbuatan dianggap sebagai jarimah jika dampak dari perilaku tersebut 

menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material maupun 
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nonmateri atau gangguan non fisik, seperti ketenangan, ketenteraman, harga 

diri, adat istiadat dan sebagainya. 

Hukuman-hukuman yang tidak ditentukan batasnya oleh syara’ 

dinamakan ta’zir. Ta’zir ialah: “Menjatuhkan hukuman siksa yang tidak 

ditentukan kadarnya oleh syara.” Dan ta’zir ini wajib dilakukan terhadap 

sipelaku kejahatan yang tidak dinashkan hukumnya oleh syara’. Dalam 

menentukan batas hukuman ta’zir ini baik karena mengerjakan suatu 

kejahatan atau meninggalkan suatu kewajiban yang tidak dinashkan 

hukumnya oleh syara’, diserahkan kepada penguasa dan ulul amri disetiap 

masa dan tempat. Dan keadaan itu berbeda-beda menurut perbedaan 

kejahatan-kejahatan yang dilakukannya dan mengingat pula keadaan si pelaku 

sendiri.
10
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E. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, 

meliputi hal-hal sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang keadaan atau 

gejala-gejala lainnya.
11

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai upaya penindakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana pembakaran hutan.  

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif 

(doktrinal), karena penelitian ini berupa usaha inventarisasi hukum positif, 

penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif 

serta penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang 

layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu hukum perkara tertentu.
12

 

3. Sumber Data 

Sumber data yang butuhkan dalam penelitian ini hanya 

menggunakan data sekunder yang dapat dibedakan menjadi:  

a. Data Primer 

 Al-Qur’an dan Hadist 
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 Undang-Undang Dasar NRI 1945 

 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  

 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 

b. Bahan Hukum Sekunder  

 Buku Referensi 

 Hasil Karya Ilmiah  

 Hasil Penelitian  

c. Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan yang memberikan informasi untuk memperjelas apa 

yang terdapat di dalam hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni dengan Studi Kepustakaan karena dilakukan dengan cara mencari, 

menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

putusan, buku, pendapat para sarjana, dan data sekunder lainnya yang 

dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data  

Data yang telah terkumpul dan telah di olah akan dibahas dengan 

mengunakan metode normatif kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data 
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yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas hukum dan 

informasi masing-masing data.  

 

F. Sistematika Penelitian 

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, 

menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun 

sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

Bab Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan diakhiri dengan sistematika skripsi. 

Bab Tinjauan Pustaka, berisikan tentang tinjauan umum mengenai 

kebakaran hutan, tinjauan umum mengenai pembukaan lahan dan tinjauan 

umum penegakan hukum. 

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan jawaban tentang apa 

yang menjadi rumusan masalah sebelumnya. 

Bab Kesimpulan dan Saran, yang berisikan kesimpulan yang diambil 

berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan 

tersebut. 


