
www.smart-tbk.com

BEDAH BUKU “STRATEGI MENANGANI PERKARA KARHUTLA”
Oleh: Agus Purnomo 
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Pencegahan dan Penanganan Karhutla
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q Bab Pendahuluan ( halaman 2 – 11):
q Bab Pendahuluan memuat konsep-konsep penanganan karhutla yang sangat penting dan wajib dibaca
q Pencegahan kebakaran, termasuk pelatihan, apel siaga dan pengadaan peralatan pemadaman api sesuai

peraturan Kementan dan program KemenLHK - perlu didokumentasikan.
q Konsep Strict Liability dalam UU Lingkungan Hidup memberikan kewenangan kepada aparat penegakan

hukum untuk menghukum pengelola kebun, bila di dalam kebunnya terjadi karhutla.
q UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 88 menyatakan: 

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau
mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab
mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

q Omnibus Law Cipta Kerja menghapus kata-kata “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” sehingga
secara tidak langsung meniadakan konsep strict liability.

q Pihak yang terlibat karhutla dapat mengajukan bukti asal-muasal api yang berada di luar kebun, untuk
menggugurkan tuduhan adanya mens rea (niat jahat). Susun kronologi kejadian Karhutla, dan bangun
argumen menggunakan dokumen, foto, peta satelit, laporan pemantauan independen, kesaksian, dll.

Kerangka Hukum dalam Perkara Karhutla
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Petunjuk Praktis Pencegahan dan Setelah Terjadi Kebakaran
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q Bab 2 – Titik Api:
q Peta sebaran titik api, adalah titik awal pencegahan.  Titik Api bukan kebakaran, terutama bila dapat

dipadamkan dalam hitungan jam sehingga tidak membesar dan meluas. 
q Pemantauan sebaran titik api secara periodik adalah dokumen sejarah yang berguna dalam berperkara, 

khususnya bila peta sebaran titik api tersebut dihasilkan lembaga pemerintah atau lembaga independent.  

q Bab 3 dan 4 – Patroli dan Peralatan Pemadam Kebakaran :
q Patroli pencegahan kebakaran oleh pengelola kebun bersama petugas penegak hukum dan masyarakat

lokal merupakan upaya penting yang memiliki fungsi meringankan posisi pengelola kebun.
q Kesaksian Tim Patroli dalam berita acara penyidikan kepolisian merupakan bukti hukum yang kuat.
q Tersedianya peralatan pemadam kebakaran yang sesuai dengan peraturan pemerintah, dan penggunaan

peralatan tersebut dalam upaya pemadaman, menunjukkan itikad baik dari pengelola kebun.

q Bab 7 dan 8 – Strategi Menghadapi Penyelidikan dan Penyidikan:
q Jangan menghindari penyelidikan. Berikan seluruh bukti pendukung ke pihak kepolisian, termasuk

klarifikasi hal-hal yang merugikan pengelola kebun, agar perkaranya selesai di tingkat penyelidikan
q Bila proses penyelidikan berlanjut ke penyidikan, maka pilihan menghentikan proses penyidikan adalah

dengan praperadilan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Mabes Polri



Kesimpulan dan Rekomendasi
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q Dari segi informasi, buku ini membantu pembacanya dengan memperkenalkan cara pandang
terhadap permasalahan karhutla yang konstruktif dan positif. Para pengelola kebun diajak untuk
mendalami berbaagai tahapan permasalahan karhutla, sejak pencegahan sampai persidangan
dan tahapan banding ke tingkat tertinggi.

q Buku ini memberikan fokus perhatian yang jelas bagi pengelola kebun, dalam bahasa yang 
mudah dipahami. Sistematika buku yang runut mulai dari pencegahan dan pemantauan titik api, 
pelatihan pemadaman api, patroli bersama masyarakat, dokumentasi kejadian kebakaran sampai
penyidikan dan proses persidangan karhutla.   

q Perkembangan mutakhir dengan telah disahkannya UU Omnibus Cipta Kerja, dapat menjadi
tambahan pada bab Pendahuluan untuk terbitan edisi berikutnya. Pengamatan terhadap
perbedaan strategi penanganan perkara Karhutla perlu dilakukan sampai berbagai Peraturan
Pemerintah yang diamanatkan Omnibus Cipta Kerja selesai dibahas dan diterbitkan Pemerintah.

q Buku ini wajib dibaca, dipahami dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang bertanggung jawab
atau terlibat dalam pencegahan dan pemadaman karhutla.

q Terima kasih.


