
Dialog dan Bedah Buku
Strategi Menangani
Perkara Kebakaran
Hutan dan Lahan

Disampaikan oleh
Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn.
Jakarta, 3 November 2020



Kebakaran Hutan

• Sesuai data yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan bahwa data kebakaran hutan dan lahan cenderung meningkat
mulai tahun 2011 hingga 2015 sebagai puncaknya, dan tahun 2016 luasan
kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan (2017 – 2020).

• Definisi kebakaran hutan pertama kali diatur dalam Surat Keputusan
Menteri kehutanan Nomor 195/Kpts-II/1986 dan selanjutnya dengan
definisi yang sama sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan,
definisi yuridis dari kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan
dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau hasil
hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau lingkungan.



Faktor Karhutla

• Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan dua faktor utama yaitu
faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor
alami antara lain oleh faktor elnino yang menyebabkan kemarau
berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering
merupakan bahan bakar yang potensial jika terkena percikan api,
kebakaran lahan dan hutan dapat terjadi di bawah permukaan lahan
(ground fire) maupun kebakaran di permukaan lahan (surface fire).
Kebakaran hutan dan lahan sudah diketahui terjadi di Indonesia sejak
abad ke-19.



Sidang Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor 25/PUU-XV/2017

• Sesuai penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
bahwa membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan karena
pertimbangan kearifan lokal, kearifan lokal yang dimaksud adalah
membakar lahan dengan luas lahan maksimal dua hektar per kepala
keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh
sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.
Terkait kearifan lokal dengan cara membakar lahan ini menurut hakim
Mahkamah Konstitusi Suhartoyo sebaiknya tetap diberi ruang dan
toleransi untuk tetap eksis.



Local Wisdom

• Aspek regulasi yang saling bertentangan turut menjadi sebab kebakaran
hutan dan lahan yang berulang. Dalam hal ini, di satu sisi pemerintah
secara serius menangani kebakaran hutan dan lahan, namun di sisi
sebaliknya pemerintah mengizinkan pembukaan lahan kelapa sawit milik
rakyat dengan cara dibakar, hanya dengan pertimbangan ‘local wisdom.’
Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 hingga tingkat
peraturan daerah masih memberi dasar hukum bagi pembukaan lahan
dengan cara membakar.

• Persoalannya aturan tersebut tidak memberi kewajiban bagi masyarakat
yang membuka lahan dengan membakar untuk melengkapi dengan
sarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Aturan yang mengizinkan
masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar lahan tanpa
adanya sarana dan keterampilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
turut menjadi sebab terus berulangnya kebakaran hutan dan lahan.



Hotspot dan Patroli

• Penting bagi tindakan preventif (preventif menjaga dari Karhutla dan
preventif membuktikan ada atau tidaknya Karhutla).

• Perlu analisis Hotspot dan Ground Checking saat patroli. (analisis Hotspot
dan Patroli merupakan dua aspek yang saling terkait, termasuk guna
kepentingan pembuktian).

• Perlu melibatkan dan partisipasi masyarakat sekitar, termasuk Pengurus
Desa.

• Analisis Hotspot dan kegiatan Patroli sebaiknya dituangkan dalam Berita
Acara yang ditandatangani faktor eksternal dan internal.

• Penting pembuatan Peta Kerja dan Peta Konsesi yang akurat.



Peralatan dan Organisasi Damkar

• Adanya peralatan dan organisasi damkar menunjukkan adanya iktikad
baik pada pengelolaan konsesi.

• Seandainya terjadi kebakaran dapat meringankan posisi pemegang
konsesi.

• Karhutla bisa disebabkan kesengajaan atau bukan kesengajaan (cuaca),
lompatan api dari luar konsesi.

• Catatan penggunaan alat baik dalam upaya preventif maupun
pemadaman perlu dibuat Berita Acara (sebagai pembuktian tiadanya
kesengajaan dalam kebakaran) --- Kronologis (penting buku Logbook) ---
membantu penegak hukum dalam mengungkap Karhutla.



Partisipasi dan Pengawasan Pemerintah

• Perlu kunjungan resmi dengan didampingi personel perusahaan.
• Perlu pencocokan data sekunder (Peta Hotspot yang update dengan

kondisi lapangan, jika diperlukan sampel diuji di lab).
• Tidak perlu terburu-buru menerbitkan Berita Acara kunjungan, Berita

Acara harus akurat sebagai bentuk pengawasan. (terkait
kepentingan pembuktian jika terjadi Proses Hukum).

• Ada baiknya dilakukan secara terpadu, banyaknya kunjungan dari banyak
instansi yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan substansial isi
Berita Acara, misalnya kesimpulan terbakar versus tidak terbakar.



Proses Hukum

1. Penyelidikan --- belum tentu terjadi Karhutla.
Penyelidikan = Masih diduga, jika tidak terjadi Karhutla perlu diberikan
bukti/ data yang adequat. Kewenangan penghentian lidik ada di unit
kepolisian setempat.

2. Penyidikan = Sudah diketemukan bukti permulaan, sudah ada penetapan
status (SP3 kewenangan Mabes Polri atau upaya hukum via Pra Peradilan).
Perlu strategi yang tepat dalam me-manage bukti dan saksi pada tahap ini
agar tidak terjadi kekeliruan, sekaligus mengungkap kebenaran terkait
terjadinya Karhutla atau tidak terjadinya di konsesi terkait.



Faktor Penting di Pengadilan

1. Pembuktian Kronologis
2. Pembuktian Akurasi Lokasi
3. Pembuktian Sekunder (Peta Hotspot dll)
4. Pembuktian Berita Acara dan Saksi
5. Pembuktian Ilmiah (Lab dan Saksi Ahli)



Catatan Strict Liability

• Strict Liability (dampak positif dan negatif).
• Catatan:

- Jika terbukti aspek pidana Karhutla maka ancaman ganti rugi perdata
akan otomatis timbul.

- Penegakan hukum terkait strict liabilty baik dalam aspek pidana maupun
perdata belum konsisten.



Catatan Ganti Rugi Karhutla

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 terkait
pedoman perhitungan nilai kerugian lingkungan hidup sebagaimana
dijelaskan dalam Lampiran II peraturan tersebut. Catatan dari peraturan
tersebut adalah komponen kerugian lingkungan hidup yang menjadi
tuntutan atas kerugian lingkungan hidup “berlebihan” dari yang
seharusnya. Penentuan komponen-komponen kerugian lingkungan hidup
yang diatur di dalam Permen LH No. 7/2014, dan diimplementasikan
dengan berpedoman pada Lampiran II pada Permen tersebut tidak
konsisten dengan batasan kerugian lingkungan hidup pada Pasal 1.



Konsistensi Aturan Ganti Rugi

• Peraturan ini menjumlahkan secara otomatis (mencampuradukkan) antara
beban yang ditanggung privat (polluter) di dalam penanggulangan dan
pemulihan kerusakan lahan/ hutan akibat kebakaran dengan kerugian
lingkungan hidup yang diderita oleh publik (sufferer) berupa kerugian
ekosistem atau eksternalitas negatif dari kebakaran lahan dan/atau hutan.

• Penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan dan lahan pada Pasal 88
UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah dikenal dengan asas strict
liability, sebagaimana penjelasan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 yang
dimaksud bertanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu
dibuktikan lagi. Adapun Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 merupakan lex
spesialis dari sanksi atas tindakan melawan hukum.
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