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Kementerian LH (KLH) dalam 

“Review Laporan Kerusakan Lingkungan 
dan Perubahan Iklim Tahun 2013 sebagai 
Bahan Penyusunan RPJMN Tahun 2015-
2019″ menyebutkan permasalahan 
lingkungan hidup (LH) yang masih 
menjadi pekerjaan rumah bagi kita 
bersama. Sejumlah peristiwa dan 
permasalahan menjadi agenda kita 
bersama untuk mengatasi dan 
menanggulanginya saat ini dan ke depan, 
diantaranya mengenai bencana banjir, 
kebakaran lahan dan hutan, global 
warming, kerusakan lahan akibat 
pertambangan. 

Salah satu aspek penting dari 
amandemen UUD NRI 1945 adalah 
lahirnya suatu gagasan tentang 
pentingnya lingkungan hidup (ecocracy) 
yang sehat sebagai bagian dari hak asasi 
manusia. Ini kemudian dinormakan 
dalam UUD NRI 1945 secara jelas dalam 
Pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan LH 
yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan”. 
Adanya ketentuan hak asasi bagi setiap 
orang sebagaimana dimaksud diatas 
mengharuskan negara untuk menjamin 
terpenuhinya hak tersebut. Disisi lain 
kita sebagai warga negara mempunyai 
kewajiban untuk menghormati hak asasi 
orang lain atas LH yang baik dan sehat. 
Di samping diatur dalam pasal 28 H ayat 
1, pengelolaan LH yang suistable juga 
diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. 

Masalah lingkungan pada 
dasarnya menyangkut kualitas hidup 
manusia, karena itu sangat berhubungan 
erat dengan tata nilai yang terdapat 
dalam hukum adat mengenai lingkungan 
serta yang berlaku dalam agama masing-
masing anggota masyarakat. Dalam 
perspektif agama Islam terkandung 
prinsip etika lingkungan yang merupakan 
wujud nyata kekuatan moral untuk 
pelestarian LH, antara lain terdapat 
dalam Al Quran yang artinya "Dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di 
bumi setelah (diciptakan) dengan 
baik........" (Q.SAl A'Raaf: 56);".......Dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang yang berbuat 
kerusakan" (Q.S. Al-Qashash:77); "Telah 
tampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan karena perbuatan tangan 
manusia…." (Q.S Ar-ruum:41). 

Menurut beberapa sumber. 
hutan yang terbakar di Riau  sejak 2013 
seluas 20.000 hektare dengan kerugian 
secara ekonomi sebesar Rp10 triliun 
lebih sedangkan dari kerugian ekologi 
tidak terhitung. 

Kebakaran hutan dan lahan di 
Riau berdampak pada kabut asap yang 
semakin mengganggu masyarakat dan 
juga penerbangan bahkan negara 
tetangga seperti Singapura dan Malaysia. 
Badan Lingkungan Nasional Singapura 
(NEA) melaporkan Indeks Standar 
Pencemaran Udara (PSI) di wilayahnya 
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mencapai tingkat tertinggi, yaitu 111, 
meski sempat menurun jadi 80 beberapa 
jam kemudian. Singapura dan Malaysia 
menjadi langganan terkena dampak 
kiriman asap akibat kebakaran hutan di 
Indonesia selama Juli-September 2014.  

Permasalahan kebakaran hutan 
dan lahan di Riau akan menjadi 
permasalahan rutinitas secara terus 
menerus apabila pemerintah, 
pengusaha, dan masyarakat tidak segera 
menindaklanjuti dengan program aksi 
dalam meminimalisir dampak kebakaran 
hutan di Riau dan wilayah lainnya, 
karena krisis lingkungan yang terus 
meningkat serta banyaknya sengketa LH 
yang berujung bebas menjadi preseden 
buruk yang mengancam eksistensi 
lingkungan dan manusia. Salah satu 
problem mendasar adalah lemahnya 
konstitusi hukum yang berdampak pada 
penaatan lingkungan yang rendah. Selain 
penguatan institusi maupun kordinasi 
antar lembaga terkait yang mesti 
dilakukan, ternyata diperlukan 
penguatan rule of the game yang bisa 
mengatur seluruh persoalan lingkungan. 

Pada dasarnya kerusakan pada 
LH terjadi karena dua faktor. Baik faktor 
alami ataupun karena faktor tangan-
tangan usil manusia. Faktor alami bisa 
terjadi karena banyaknya bencana alam 
dan cuaca yang tidak menentu menjadi 
penyebab terjadinya kerusakan LH. 
Sedangkan kerusakan lingkungan yang 
diakibatkan oleh tangan manusia terjadi 
jika manusia melakukan eksploitasi 
sumber daya alam secara berlebihan. 
Penyebab kerusakan lingkungan akibat 
ulah manusia merupakan penyebab 
tertinggi dan sangat berpengaruh 
daripada faktor alam yang terjadinya 
tidak setiap hari. Berdasarkan catatan 
Kementrian Kehutanan Republik 
Indonesia yang dikutip oleh World 
Wildlife Fund, sedikitnya 1,1 juta hektar 

atau 2% dari hutan Indonesia menyusut 
setiap tahunnya. Data Kementerian 
Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 
juta hektar hutan yang tersisa di 
Indonesia, 42 juta hektar diantaranya 
sudah habis ditebang. 

Sedangkan penyumbang 
kerusakan atau ancaman yang paling 
besar terhadap hutan alam di Indonesia 
adalah penebangan liar, alih fungsi hutan 
menjadi perkebunan, kebakaran hutan 
dan eksploitasi hutan. Kenyataan yang 
dapat dilihat dilapangan lahan hutan 
banyak dimanfaatkan sebagai 
pengembangan pemukiman dan industri. 
Kerusakan hutan yang semakin parah 
menyebabkan terganggunya 
keseimbangan ekosistem hutan dan 
lingkungan di sekitarnya. Contoh nyata 
lainnya kerusakan hutan yang semakin 
parah terjadi akibat konflik ruang antara 
satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan 
habitat satwa liar menyebabkan mereka 
bersaing dengan manusia untuk 
mendapatkan ruang mencari makan dan 
hidup, yang sering kali berakhir dengan 
kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya 
hutan telah menjadi ancaman bagi 
seluruh makhluk hidup. 

Adapun penyebab-penyebab 
lainnya adalah (menurut data Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia Riau): 
Pemerintah melakukan politik konversi 
dengan memberikan peluang yang 
sangat besar terhadap pengusaha untuk 
melakukan konversi hutan menjadi 
perkebunan monokultur skala besar 
seperti perkebunan kelapa sawit 
maupun kebun kayu (hutan tanaman 
industri); Pada saat yang bersamaan, 
kebutuhan dunia akan crude palm oil 
(CPO) semakin bertambah dan dibarengi 
dengan ambisi Pemerintah untuk 
menjadi pengekspor CPO terbesar dunia. 
Terjadilah simbiosis mutualisme antara 
pengusaha dan penguasa yang pada 
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akhirnya meluluhlantakkan seluruh 
tutupan hutan alam Riau menjadi hanya 
tersisa 785 ribu hektar pada April 2003; 
didasarkan pada kebutuhan dunia, 
ambisi Pemerintah dan nafsu pengusaha 
untuk memperoleh keuntungan dalam 
waktu singkat dan dalam biaya produksi 
murah, landclearing dengan metode 
pembakaran pun dipraktekkan. Inilah 
dosa terakhir dari sebuah model 
pengelolaan yang salah kaprah; dan 
pembakaran lahan juga merupakan salah 
satu yang digunakan oleh perkebunan 
besar untuk menaikkan pH tanah. Untuk 
Riau hal ini dilakukan karena pada 
umumnya tanah di Riau bergambut 
dengan pH 3-4 dan tidak cocok untuk 
ditanami oleh kelapa sawit (contoh 
kasus: pembakaran yang di lakukan di 
areal PT. Adei Plantation & Industry). 
Dengan melakukan pembakaran maka 
pH tanah diharapkan bisa ditingkatkan 
menjadi 5-6 yang dianggap cocok bagi 
tanaman kelapa sawit. Berikut dampak 
yang ditimbulkan: a) dampak terhadap 
sosial, budaya dan ekonomi (hilangnya 
sejumlah mata pencaharian masyarakat 
di dan sekitar hutan, terganggunya 
produktivitas manusia, munculnya hama 
baru, dan infeksi saluran pernapasan 
akut(ISPA); b) dampak terhadap ekologis 
dan kerusakan lingkungan (hilangnya 
sejumlah spesies, ancaman erosi dan 
longsor, perubahan fungsi pemanfaatan 
dan peruntukan lahan, dan perubahan 
kualitas air dan penurunan kemampuan 
sungai; c) dampak terhadap hubungan 
antar negara (protes negara sahabat); 
dan d) dampak terhadap perhubungan 
dan pariwisata (transportasi data yang 
terganggu akibat asap dan kecelakaan). 

Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH) 
mengatakan LH adalah kesatuan ruang 
dengan semua benda, daya, keadaan, 

dan makhluk hidup,termasuk manusia 
dan perilakunya, yang mempengaruhi 
alam itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan, dan kesejahteraan 
manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 
1 ayat (1); perlindungan dan pengelolaan 
LH adalah upaya sistematis dan terpadu 
yang dilakukan untuk melestarikan 
fungsi LH dan mencegah terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan LH 
yang meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan 
penegakan hukum (Pasal 1 ayat (2)) 

Drupsteen dalam bukunya M. 
Taufik Makarau mengemukakan bahwa 
hukum lingkungan (Mileurecht) 
merupakan hukum yang berhubungan 
dengan lingkungan alam (natuurlijk 
milieu) dalam arti seluas-luasnya. Hukum 
lingkungan merupakan instrumentarium 
yuridis bagi pengelolaan lingkungan, 
dimana pengelolaan lingkungan 
dilakukan terutama oleh pemerintah 
(bestuurrecht), hukum lingkungan 
keperdataan (privaatrechtelijk 
millieurech), dan hukum lingkungan 
kepidanaan (strafretelijk milieurecht) 

Dalam pandangan hukum 
lingkungan terdapat 2 (dua) tindak 
pidana yaitu tindak pidana materiil yang 
memerlukan (perlu terlebih dahulu 
dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini 
terjadinya pencemaran dan atau 
kerusakan lingkungan. Tindak pidana 
formal, tidak memerlukan adanya akibat, 
namun jika telah melanggar rumusan 
ketentuan pidana (ketentuan peraturan 
perundang-undangan), maka telah dapat 
dinyatakan sebagai telah terjadi tindak 
pidana dan karenanya pelaku dapat 
dijatuhi hukuman. Tindak pidana formal 
dapat digunakan untuk memperkuat 
sistem tindak pidana materiil jika tindak 
pidana materiil tersebut tidak berhasil 
mencapai target bagi pelaku yang 
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melakukan tindak pidana yang berskala 
ecological impact. Dalam peristiwa 
kebakaran hutan dan lahan di Riau,ada 
sanksi penerapan hukum pidana dan 
perdata yang bisa dilakukan seperti Pasal 
50 ayat (3) poin d Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan berbunyi:  “Setiap orang 
dilarang membakar hutan”. Adapun 
sanksi pidana menurut Pasal 78 ayat (3): 
“ Barangsiapa dengan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 50 ayat 3 diancam dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah)”. Bahkan dendanya bisa 
mencapai antara Rp. 10.000.000.000,- 
(sepuluh milyar rupiah) - Rp. 
15.000.000.000,- (lima belas milyar 
rupiah) (UU N0.18 Tahun 2004 Tentang 
Perkebunan Pasal 48 ayat (1) dan (2)) 

Mengenai Ketentuan Pidana 
dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, 
yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 
120 UUPPLH. Tindak pidana dalam 
undang-undang ini merupakan 
kejahatan. Ketentuan Pasal 97 UUPPLH, 
menyatakan tindak pidana yang diatur 
dalam ketentuan pidana UUPPLH, 
merupakan kejahatan. Kejahatan disebut 
sebagai “rechtsdelicten” yaitu tindakan-
tindakan yang mengandung suatu 
“onrecht” hingga orang pada umumnya 
memandang bahwa pelaku-pelakunya itu 
memang pantas dihukum, walaupun 
tindakan tersebut oleh pembentuk 
undang-undang telah tidak dinyatakan 
sebagai tindakan yang terlarang di dalam 
undang-undang.  

Kejahatan di bidang LH tersebut 
saat ini dikategorikan sebagai kejahatan 
yang luar biasa (extra oridinary crime) 
sehingga penanganannya harus 
dilakukan luar biasa termasuk dalam hal 
pengaturannya ada hal-hal yang 

dikecualikan dari asas-asas yang berlaku 
umum. Tindak pidana LH, mencakup 
perbuatan disengaja maupun yang tidak 
disengaja. 

Penerapan asas hukum pada 
undang-undang ini juga tetap 
mengedepankan bentuk-bentuk 
Alternative Dispute Resolution (ADR) 
melalui jalur pengadilan maupun melalui 
jalur di luar pengadilan. Jalur pengadilan 
juga dapat dibedakan lagi menjadi 
penerapan hukum pidana ataupun 
penerapan hukum perdata. Penerapan 
hukum perdata dilakukan melalui ganti 
kerugian dan pemulihan 
lingkungan,tanggung jawab mutlak,hak 
gugat pemerintah dan pemerintah 
daerah,hak gugat masyarakat dan hak 
gugat organisasi lingkungan. 

Upaya preventif dalam rangka 
pengendalian dampak LH perlu 
dilaksanakan dengan mendayagunakan 
secara maksimal instrumen pengawasan 
dan perizinan. Dalam hal pencemaran 
dan kerusakan LH sudah terjadi, perlu 
dilakukan upaya represif berupa 
penegakan hukum yang efektif, 
konsekuen, dan konsisten terhadap 
pencemaran dan kerusakan LH yang 
sudah terjadi. Sehingga perlu 
dikembangkan satu sistem hukum 
perlindungan dan pengelolaan LH yang 
jelas, tegas, dan menyeluruh guna 
menjamin kepastian hukum sebagai 
landasan bagi perlindungan dan 
pengelolaan sumber daya alam serta 
kegiatan pembangunan lain. 
             Penulis sepakat dengan 
rekomendasi yang dibuat oleh KLH untuk 
meminimalisir dampak kebakaran hutan 
yang dapat dilakukan, antara lain: a)  
pemetaan daerah rawan kebakaran 
lahan dan/atau hutan; b) penguatan data 
dan informasi terkait dengan hot-spot, 
persebaran asap, pemetaan daerah 
terbakar, fire danger rating system 
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(FDRS), pengembangan standard 
operation procedure dalam pencegahan 
dan penanggulangan kebakaran lahan 
dan/atau hutan, dan pengelolaan lahan 
gambut. Bahkan Lembaga Penerbangan 
dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah 
memberikan pelatihan kepada Malaysia 
dalam pengembangan FDRS melalui 
sistem remote sensing; c) penguatan dan 
peningkatan kapasitas masyarakat peduli 
api yang dilakukan melalui sosialisasi, 
kegiatan pencegahan dini maupun 
pelatihan, d). penanggulangan bencana 
asap yang terkoordinir dalam rangka 
tanggap darurat bencana, antara lain 

melalui gelar pasukan pemadaman api, 
operasi modifikasi cuaca, dan lain-lain; 
e).  melakukan penegakan hukum 
(pidana dan perdata) terhadap pelaku 
(individu dan korporasi) pembakaran 
lahan dan/atau hutan serta pencemaran 
asap lintas batas yang mengakibatkan 
kerusakan lingkungan; dan f) 
memperkuat kelembagaan dan 
peraturan perundang-undangan yang 
mendukung kebijakan pembukaan lahan 
tanpa bakar (zero burning policy) dan 
pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran lahan dan/atau hutan serta 
pencemaran asap lintas batas. 
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