
Prosiding 
Seminar Nasional Viktimologi 
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal 
Tegal, 22-24 November 2019 
ISBN: 978-623-93116-0-5 

 

2020 @APVI_Press 

 
Peran Pemerintah Dalam Memberikan 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban 
Bencana Kebakaran Hutan 
 
Achmad Kholidin 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta 

Email: a_cholidin@yahoo.com 
 

Ringkasan 
Kebakaran hutan yang melanda wilayah Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019 bukan 
kebakaran yang rutin dari akibat musim panas, kebakaran hutan yang terjadi diakibatkan 
lahan hutan yang sengaja dibakar dan digunakan untuk lahan perkebunan. Dampak akibat 
dari kebakaran hutan ini bukan hanya kepada masyarakat sekitar lahan yang terbakar, namun 
juga berdampak ke wilayah-wilayah lainnya yang berdekatan dan terutama negara tetangga. 
Akibat dari kebakaran hutan ini masyarakat tidak dapat beraktifitas seperti biasanya karena 
kualitas udara yang buruk dan daya pandang terbatas, penyakit ISPA melanda masyarakat 
hampir 1 juta orang baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, penerbangan udara 
terhambat akibat kabut asap, perekonomian tersendat, pelayanan kantor pemerintah terbatas 
dan bahkan ada sudah korban jiwa akibat kabut asap. Kenyataan ini mengharuskan peran 
pemerintah guna mencegah dan menanggulangi serta melindungi mereka yang sudah 
terlanjur menjadi korban. Tulisan ini membahas peran pemerintah dalam mencegah dan 
menanggulangi kebakaran hutan dan upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah dalam 
memberikan perlindungan hukum terhadap korban bencana kebakaran hutan. Pemerintah 
harus hadir dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan guna melindungi para korban 
yang telah menderita akibat kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah dapat mengajukan upaya 
gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 
menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup guna memulihkan hak-hak 
korban. Perlu adanya peran aktif pemerintah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan melalui perubahan atas undang-undang yang terkait dengan 
mencantumkan tanggung jawab pelaku terhadap korban. Perlu adanya aturan hukum yang 
mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum terhadap korban bencana kebakaran 
hutan. 

Kata Kunci:  Kebakaran hutan, Perlindungan hukum korban, Peran pemerintah 

 

I. Pendahuluan 

Isu global perubahan iklim yang menggejala di berbagai sektor menjadikan negara-negara 
yang memiliki luas dataran hutannya sebagai negara tumpuan untuk diberikan perlindungan 
terhadap sumber daya alam dalam pelestarian lingkungan dan juga diberikan sumbangan dana 
untuk menjaga dan memelihara lingkungannya. Perlindungan dan pelestarian lingkungan ini  
bukan hanya untuk kepentingan lingkungan di Indonesia saja, tetapi juga untuk kepetingan 
lingkungan hidup dan kelestarian alam di dunia. Hal ini dikarenakan hutan di Indonesia 
merupakan paru-paru kehidupan dunia yang kedua setelah hutan di afrika, sehingga pelestraian 
dan kelestarian hutan Indonesia menjadi tanggung jawab seluruh negara dan organisasi bangsa-
bangsa di dunia. 

Dalam pelecehan seksual biasa yang menjadi korban adalah perempuan dan seringkali 
perempuan juga tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban  suatu tindak pidana. Di samping 
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itu mayoritas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual cenderung menutup diri dan 
tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib,  karena pelecehan seksual dianggap hal 
yang memalukan bagi korban. 

Hutan merupakan sumber daya alam yang tak ternilai harganya karena di dalam fungsi dan 
kandungan hutan banyak sekali menfaatnya untuk kepentingan dan kehidupan manusia yang 
merupakan bagian dari lingkungan hidup. Pemanfaatan hutan dan perlidungan sumber daya 
alam  telah diatur di dalam Konstitusi Negara RI yakni dalam UUDN RI 1945, UU No. 5 Tahun 
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,  UU No. 32 tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  UU No.18 Tahun 2013 tentang 
Penccegahan dan Perusakan Hutan, dan beberapa peraturan-peraturan yang berada di bawah 
Undang-undang. 

Mengigat pentingnya arti hutan bagi masyarakat, bukan hanya untuk masyarakat 
Indonesia tetapi juga untuk masyarakat dunia  maka peranan dan fungsi tersebut harus di kaji 
lebih lanjut, seperti fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata dengan 
kemampuan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil 
yang ingin di capai. Namun sayangnya luas hutan di Indonesia sudah makin sedikit, di sebabkan 
banyak pembukaan hutan yang digunakan untuk lahan perkebunan dan pertanian, penebangan 
liar dan ditambah lagi berkurang dan rusaknya hutan akibat kebakaran hutan yang melanda 
hutan Indonesia di beberapa propinsi.  

Kebakaran hutan yang telah terjadi di Indonesia  menurut data yang terhimpun dalam 
Sipongi Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) KLHK, kebakaran hutan yang terjadi sejak tahun 
2015 sampai dengan tahun 2019 adalah luas lahan yang telah hangus terbakar seluas 4.602.278 
hektar, suatu jumlah lahan yang sangat luas dan  jika dibandingkan dengan luas wilayah pulau 
Jawa, 1/3 nya pulau Jawa lahan hutan Indonesia telah hangus terbakar, yang telah menimbulkan 
korban jiwa, harta, ekonomi dan bencana yang berkelanjutan akibat terkikisnya hutan yakni 
banjir danb tanah longsor.  

 Akibat dari  kebakaran hutan ini  Penyidik Kepolisian Republik Indonesia telah 
menetapkan 15 Korporasi dan 334 perorangan sebagai tersangka  pelaku kebakaran hutan dan 

lahan di Sumatera dan Kalimantan,1 yang dikenakan dengan tuduhan pembakaran hutan dan 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Disamping itu pula Kementrian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan telah mengajukan Gugatan Perdata terkait kasus kebakaran hutan dan 
lahan kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan, yang telah di putus oleh Mahkamah 
Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebanyak 9 perkara, yang mewajibkan 
para Tergugat untuk membayar ganti rugi serta biaya pemulihan hutan yang nilai nominal 
keseluruhannya sebesar 3,15 triliyun, dan yang sedang berproses sidang gugatan Perdatanya 

sebanyak 17 Gugatan Perdata.2   
Berbagai upaya hukum telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menghadapi para 

pencemar, perusak lingkungan dan pembakar hutan dan lahan, baik secara Administratif, 
Gugatan Perdata dan Tuntutan Pidana. Namun demikian, penyelesaian masalah hukum tersebut 
belum maksimal dan masih meninggalkan permasalahan hukum lainnya yaitu perlindungan 
hukum untuk para korban akibat dari kebakaran hutan dan lahan serta korban akibat dari 
tercemarnya lingkungan hidup sekitar lahan dan hutan yang terbakar. Dampak dari kebakaran 
hutan dan lahan ini bukan hanya mengena pada masyarakat Indonesia saja, namun juga 
berdampak kepada negara tentangga akibat eskpor asap dari kebakaran hutan dan lahan di 
wilayah Indonesia. Perhitungan jatuh korban akibat  kebakaran hutan dan lahan ini banyak sekali 
yakni mencapai 1 juta orang menderita sakit ISPA dan 26 orang meninggal, dan 4 juta lebih lahan 

 
1 CNN Indonesia, 2019, Polisi tetapkan 15 Korporasi dan 334 orang Tersangka Karhutla, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190925210641-20-434057/15-korporasi-dan-334-individu-jadi-tersangka-
karhutla 

2 Audrey Santoso, 2019, KLKH:9 Gugatan Karhutla di Kabulkan, Ganti Ruginya Rp 3,15 triliun, 
https://news.detik.com/berita/d-4787744/klhk-9-gugatan-karhutla-dikabulkan-ganti-ruginya-rp-315-triliun. 



294  Prosiding Seminar Nasional 
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal 
Tegal, 22-24 November 2019 
ISBN: 978-623-93116-0-5 

 

2020 @APVI_Press 

hutan indonesia terbakar sia-sia, dengan kerugian ekonomi di perkirakan sampai 221 triliyun 
akibat kabut asap. 

Perlindungan hukum terhadap korban ini belum banyak diperhatikan oleh Pemerintah dan 
bahkan terkesan Pemerintah tidak serius menangani para korban kebakaran hutan. Konsen 
Pemerintah hanya untuk memberikan sanksi seberat-beratnya kepada para pelaku pembakar 
hutan dan lahan saja, demi untuk memenuhi perintah dari Presiden, agar menghukum seberat-
beratnya para pelaku pembakar hutan. Keberpihakan Pemerintah untuk memberikan perhatian 
penuh kepada korban masih sangat rendah, ditambah lagi aturan hukum hanya mengatur sanksi 
untuk para pelaku, namun aturan hukum untuk korban sangat jarang sekali, dan bahkan ada 
yang tidak mencantumkan sama sekali perlindungan terhadap para korban pencemaran, perusak 
dan pembakar hutan dan lahan, termasuk di dalam UU PPLH dan UU Kehutanan. Peran 
Pemerintah dibutuhkan untuk dapat menangani masalah korban akibat kebakaran hutan dan 
lahan agar para korban mendapatkan hak-haknya untuk dipulihkan akibat kebakaran hutan dan 
lahan. Hal inilah yang melatarbelakangi tulisan ini. 
 

II. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dalam pendahuluan di atas, masalah yang dikaji dalam tulisan 
ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan 
dan bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi korban kebakaran hutan di Indonesia. 

 

III. Pembahasan 

a. Peran permerintah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan 

Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah-wilayah Indonesia yakni di Pulau Kalimantan, 
Sumatera dan Jawa, bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan dan bahkan bila di diamkan 
terbakar terus menerus maka hutan yang ada di Indonesia nakan habis tidak tersisa Akibat yang 
di timbulkan dari kebakaran hutan dan lahan ini sangat besar bukan hanya Negara Indonesia saja 
yang terdampak dari kebakaran hutan ini namun negara-negara tetangga yang terkena dampak 
kabut asap akibat kebakaran hutan yang terjadi, dan juga kerugian terhadap korban kebakaran 
hutan utnuk masyarakat sekitar yang terkena dampak kabut asap, baik dari sisi kesehatan, 
ekonomi dan aktifitas keseharian. 

Kebakaran hutan yang telah terjadi di Indonesia  menurut data yang terhimpun dalam 
Sipongi Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) KLHK, kebakaran hutan yang terjadi sejak tahun 
2015 sampai dengan tahun 2019 adalah luas lahan yang telah hangus terbakar seluas 4.602.278 
hektar, suatu jumlah lahan yang sangat luas dan  jika dibandingkan dengan luas wilayah pulau 
Jawa, 1/3 nya pulau Jawa lahan hutan Indonesia telah hangus terbakar, yang telah menimbulkan 
korban jiwa, harta, ekonomi dan bencana yang berkelanjutan akibat terkikisnya hutan yakni 
banjir danb tanah longsor. 

 
Tabel 1:  Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia 

Tahun 2014-2019. 3 
 

No.  Provinsi  2014 2015 2016 2017 2018          2019 

1 Aceh  155,66 913,27 9.158,45 3.865,16 1.284,70 680,00 

2 Bali  30,00 373,46 - 370,80 1.013,76 334,00 

3 Bangka Belitung - 19.770,81 - - 2.055,67 3.228,00 

4 Banten  2,00 250,02 - - - 9,00 

 
3  SiPongi Karhutla Monitoring System, 2019, Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di 

Indonesia Tahun 2014-2019, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran.  
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5 Bengkulu  5,25 931,76 1.000,39 131,04 8,82 11,00 

6 DKI Jakarta - - - - - - 

7 Gorontalo  - 5.225,89 737,91 - 158,65 1.323,00 

8 Jambi  3.470,61 115.634,34 8.281,25 109,17 1.577,75 39.638,00 

9 Jawa Barat  552,69 2.886,03 - 648,11 4.104,51 4.898,00 

10 Jawa Tengah  159,69 2.471,70 - 6.028,48 331,67 4.898,00 

11 Jawa Timur  4.975,32 7.966,79 - 5.116,43 8.886,39 13.325,00 

12 Kalimantan Barat  3.556,10 93.515,80 9.174,19 7.467,33 68.422,03 127.462,00 

13 Kalimantan Selatan 341,00 196.516,77 2.331,96 8.290,34 98.637,99 113.454,00 

14 Kalimantan Tengah  4.002,85 583.833,44 6.148,42 1.743,82 47.432,57 134.227,00 

15 Kalimantan Timur  325,19 69.352,96 43.136,78 676,38 27.893,20 50.056,00 

16 Kalimantan Utara  - 14.506,20 2.107,21 82,22 627,71 2.878,00 

17 Kepulauan Riau - - 67,36 19,61 320,96 6.124,00 

18 Lampung  22,80 71.326,49 3.201,24 6.177,79 15.156,22 6.560,00 

19 Maluku  179,83 43.281,45 7.834,54 3.918,12 14.906,44 15.479,00 

20 Maluku Utara  6,50 13.261,10 103,11 31,10 69,54 1.482,00 

21 Nusa Tenggara Barat 3.977,55 2.565,71 706,07 33.120,81 14.461,38 22.046,00 

22 Nusa Tenggara Timur  980,87 854.43086 8.968,09 38.326.09 57.428,79 119.459.00 

23 Papua  300,00 350.005,30 186.57,60 28.767,38 88.626,84 26.777,00 

24 Papua Barat  - 7.964,41 524,09 1.156,03 509,50 568,00 

25 Riau  6.301,10 183.808,59 85.219,51 6.866,09 37.236,27 75.871,00 

26  Sulawesi Barat  - 4.989,38 4.133,98 188,13 978,38 2.125,00 

27 Sulawesi selatan  483,10 10.074,32 438,40 1.035,51 1.741,27 12.888,00 

28 Sulawesi Tengah  70,73 31.679,88 11.744,40 1.310,19 4.147,28 8.182,00 

29 Sulawesi Tenggara  2.410,86 31.763,54 72,42 3.313,68 8.594,67 3.699,00 

30 Sulawesi Utara  236,06 4.861,31 2.240,47 103,04 326,39 3.978,00 

31 Sumatera Barat   120,50 3.940,14 2.629,82 2.227,43 2.421,90 52.716,00 

32 Sumatera Selatan 8.504,86 646.298,80 8.784,91 3.625,66 16.226,60 52.716,00 

33 Sumatera Utara 3.219,90 6.010,92 33.028,68 767,98 3.678,79 2.416,00 

34 Yogyakarta 0,27 - - - - 23,00 

Total 44,411,36 2.611,411,44 438.363,19 165.483,92 529.266,64 857.755,00 

Ket: *luas kebakaran hutan dan lahan dihitung berdasarkan analisa citra satellite landsat 8 OLI/TIRS yang di overlay 
dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil groundchek hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan 
Manggala Agni. 
 

Di Indonesia setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
yang sehat dan mendapatkan jaminan kesehatan lingkungan telah diatur dalam konstitusi Negara 
Republik Indonesia yaitu di dalam Pasal 28 H ayat (1) perubahan ke-4 UUD 1945 yang berbunyi 
“hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”. Di samping Pasal 28 H, 
ketentuan Pasal 33 ayat (3) perubahan ke-4 UUD 1945 juga mengatur tentang masalah lingkungan 
hidup yaitu “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 
dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan masalah lingkungan 
hidup yang diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia ini merupakan suatu Hak Asasi 
Lingkungan (HAL) yang melekat dari seseorang atau kelompok yang dilindungi oleh negara dan 
hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam interaksinya terhadap 
lingkungan atau sumber-sumber daya alam. Hak atas lingkungan pertama kali dilakukan di Afrika 
dalam African Chafter On Human and People Right, dimana dalam dokumen tersebut dinyatakan 
bahwa : All People shall have the right to a general satisfactory emviroment favaorable to their 
developmen. Hak atas lingkungan hidup tersebut berupa hak untuk hidup (right to life) dan hak 
untuk mendapatkan kesehatan (right to health). Hak-hak tersebut dapat didefinisikan sebagi hak 
untuk terbebas dari polusi, degradasi lingkungan, kegiatan-kegiatan yang berdampak buruk bagi 
lingkungan. Oleh karena itu jika dalam lingkungan hidup masyakarakat terganggu akibat adanya 
pencemaran, perusakan dan juga termasuk adanaya kebakaran hutan dan lahan maka adanya hak 
dari masyarakat yang terganggu akibat hal tersebut, sehingga Negara wajib untuk melindungi hak 
dari masyarakat yang telah di atur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. 
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Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia juga diatur secara mendasar 
dalam peraturan perundang-undangan, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai aturan payung (umbrella act), dimana dalam UU tersebut 
hanya memuat aturan-aturan pokok saja sehingga banyak membutuhkan aturan pelaksanaan 
lainnya termasuk untuk permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Penerapan sanksi terhadap 
kebakaran hutan saat ini menggunakan  UU PPLH No 32 Tahun 2009, yang dalam pasal-pasalnya 
menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan baik baku mutu udara, air dan tanah, dari mulai 
Pasal 98 ayat (1) hingga Pasal 114. Penerapan pasal ini baik untuk perseorangan maupun 
korporasi. Namun sayangnya tidak satupun dalam pasal-pasal dalam UU PPLH tersebut yang 
memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan lingkungan dalam hal ini korban 
kebakaran hutan. Konsep penegakan hukum lingkungan terdiri dari penegakan hukum 
menggunakan instrumen hukum administrasi negara, instrumen hukum perdata dan instrumen 
hukum pidana. Menurut keith hawkins, penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau 
strategi, yang disebut compliance (pemenuhan) dengan concilatory style (perdamaian) sebagai 
karakteristiknya dan sanctioning (sanksi) dengan penal style (penghukuman) sebagai 

karakteristiknya.4      
  Menurut Daud Silalahi, bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini mencakup 
penataan dan penindakan (compliance and enfocement). Oleh karena itu program penegakan 

hukum lingkungan nasional yang menjadi bagian tugas dari Pemerintah mencakup:5 
a. Pembangunan sistem penegakan hukum; 
b. Penataan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum;  
c. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum; 
d. Peninjauan kembali Undang-Undang Gangguan. 

 
Penegakan hukum lingkungan (enviromental enforcement) harus dilihat sebagai sebuah 

alat (a means) untuk mencapai tujuan (an end). Tujuan penegakan hukum lingkungan adalah 
penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi 
lingkungan yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, 
termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi dan baku mutu udara, air dan 
tanah. Nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak 
selamanya terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai binding principles 
atau binding norms. Tidak sedikit nilai-nilai tersebut hanya berwujud prinsip-prinsip (non binding 
principles) yang terdapat pada sebuah deklarasi Internasional (soft law) seperti halnya prinsip 
kehati-hatian (precautionary principles) yang terdapat dalam deklarasi Rio (prinsip ke 15). 
Pelaksanaan secara efektif prinsip (non binding principles) secara ideal harus didahului dengan 
penerjemahnya ke dalam norma-norma operasional yang bersifat binding. Namun upaya 
penterjemahan prinsip-prinsip non binding tersebut tidak selamanya mudah. Oleh karenanya, 
pengadilan diharapkan mampu untuk secara pro aktif menterjemahkan atau menafsirkan prinsip-
prinsip tersebut kedalam putusan pengadilan.6  

Penegakan hukum lingkungan (environmental enforcement) dapat dikatagorikan dalam 3 
jenis yaitu :7   
1. Konsep penegakan hukum administrasi berupa:  

a. Paksaan pemerintah yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota; 
b. Penerapan uang paksa; 
c. Pencabutan izin usaha (penutupan perusahaan) oleh penjabat pemberi izin; 
d. Penerapan audit lingkungan wajib oleh Mentri Negara Lingkungan Hidup. 

 
4  Koesnadi Hardjasoemantri,2006,  Hukum Tata Lingkungan, UGM perss. 
5  Daud Silalahi, 1994, Pembangunan Hukum Berkelanjutan, Hal. 215, dan Dalam Jurnal Masalah Lingkungan Hidup, 

Mahkamah Agung, Hal. 1.  
6  Mas Achmad Santosa, 2010, Good Governance Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta. 
7  Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogjakarta.  
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2. Konsep penyelesaian sengketa lingkungan yang berupa: 
a. Penyelesaian sengketa di luar pengadialan dengan cara negoisasi; 
b. Mediasi, fasilitasi, musyawarah dan arbitrase; 
c. Penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata. 

3. Konsep penegakan hukum pidana yang berupa: 
a. Tindak pidana materil; 
b. Tindak pidana formil; 
c. Tindak pidana korporasi; 
d. Tindakan tata tertib; 
e. Tindak pidana lingkungan hidup adalah kejahatan. 

 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup diatur dalam Pasal 84, dimana di 
dalamnya terdapat 3 (tiga) hal yang penting: pertama, penyelesaian sengketa lingkungan hidup 
dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, kedua, para pihak boleh 
secara bebas menentukan mekanisme apa yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa yang 
dihadapi, dan ketiga, bahwa pengajuan gugatan di pengadilan adalah jalan terakhir setelah 
penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan atau penyelesaian. 

Munculnya kecenderungan perhatian terhadap studi tentang korban terdapat beberapa 
alasan, yaitu sebagaimana yang pernah ditulis oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa ada dua arus 
yang perlu diketahui sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi yaitu:8 1) 
Adanya pikiran bahwa Negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnyalah 
Negara memberikan kompensasi kepada korban; 2) Adanya aliran pemikiran baru dalam 
kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis, dan lebih memperhatikan proses-proses 
yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (critical criminology), 
pandangan kriminologi kritis ini banyak mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi. 

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban 
pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita 
akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian / penderitaan bagi diri / 
kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan 
langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban 
mengatasi penderitaan atau untuk mencegah viktimisasi. 
 Merujuk pendapat di atas, jika adanya korban dalam suatu kejadian atau peristiwa pidana 
dan perdata, negara atau pemerintah harus hadir untuk melindungi korban yang terkena dampak 
dari peristiwa tersebut. Pemerintah harus aktif dalam menyelesaikan dan memulihkan para 
korban yang menderita akibat peristiwa pidana ataupun peristiwa perdata, seperti terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan dan juga pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 
 Pemerintah harus hadir dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan dalam 
melindungi para korban yang telah menderita akibat kebakaran hutan dan lahan. Perlindungan 
pemerintah dalam merehabilitasi dan memperbaiki lingkungan serta mengobati para korban asap 
dari kebakaran hutan dengan membentuk satgas-satgas penanggulangan korban bencana akibat 
kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga wajib meminta pertanggungjawaban kepada para 
pelaku pembakar hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi, dengan cara membuat 
sanksi yang berat kepada para pelaku atau perusahaan pembakar dengan mencabut izin 
operasionalnya jika tidak bersedia memulihkan para korban kabut asap. Selain itul, pemerintah 
dapat menggugat para pelaku tersebut dengan memperhitungan pemulihan hutan dan lahan 
yang terlah terbakar termasuk kerugian akibat pencemaran kabut asap dan juga menghitung 
konpensasi pemulihan terhadap korban kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. 

 Di samping itu, dalam upaya pencegahan terjadi kebakaran hutan dan lahan pemerintah 
harus meninjau kembali ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 

 
8  Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban, Dalam J.E. Sahetapy, Viktimologi sebuah 

Bunga Rampai, Pustaka Sinar harapan, Jakarta 198, hlm 11. 



298  Prosiding Seminar Nasional 
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal 
Tegal, 22-24 November 2019 
ISBN: 978-623-93116-0-5 

 

2020 @APVI_Press 

2010, berkenaan dengan diperbolehkannya  pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat 
adat dengan cara membakar yang luas maksimumnya kurang dari 2 hektar. Adanya peluang 
dalam aturan ini masyarakat adat di manfaatkan oleh para  perusahaan-perusahaan besar yang 
memiliki hak konsensi  dalam membuka lahan hutan yang diperuntukkan untuk perkebunan 
sawit. Kesengajaan untuk masuknya api dari akibat pembakaran hutan untuk pembukaan lahan 
oleh  masyarakat adat ke dalam wilayah lahan konsensi milik para perusahaan besar dengan 
alasan terbakar, sehingga perusahaan-perusahaan besar tersebut akan lebih mudah untuk 
membuka lahannya. 

 

b. Upaya pemerintah melindungi korban kebakaran hutan di Indonesia 

Jatuhnya korban akibat kebakaran hutan yang menderita ISPA hampir satu juta orang dan 
yang meninggal dunia sudah 26 orang akibat kebarakan hutan yang melanda Indonesai sejak 
tahun 2014 sampai tahun 2019. Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan ini lebih dari Rp. 221 
triliun dan juga kepekatan akibat kabut asap yang menganggu jalannya aktifitas kesehariannya 
baik di sektor Pemerintah maupun di sektor swasta. Akibat besarnya kerugian yang ditimbulkan 
akibat kebakaran hutan ini sampai-sampai Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden RI 
Joko Widodo untuk segera menyusun dan mengimplementasikan langkah perlindungan hak atas 
kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah yang wilayahnya menjadi sumber asap karhutla. 

Akibat dari rutinnya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia terdapat 3 kegagalan 
negara atau pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan serta melindungi korban 
para korbannya, yaitu: 1) pemerintah telah mengabaikan hak asasi atas kesehatan, 2) penegakan 
hukum yang diskriminatif dan banyaknya aturan yang multitafsir dalam menangani kebakaran 
hutan dan lahan, 3) pemerintah tidak memliki teknis pemadaman hutan dan lahan yang terbakar. 

 Perlindungan terhadap korban akibat kebakaran hutan yang lingkungan tercemar telah 
diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang salah satunya dapat menggunakan 
instrumen gugatan perdata. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan 
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup termasuk kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) 
Undang-Undang No. 32/2009 disebutkan bahwa, “instansi pemerintah dan pemerintah daerah 
yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi 
dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”. Dasar 
hukum inilah yang dapat dijalankan pemerintah dalam upaya melindungi korban kebakaran 
hutan dan lahan yang terus berlangsung di wilayah Indonesia. 

Hasil dari upaya pemerintah dalam melakukan gugatan telah menghasilkan putusan uang 
ganti kerugian akibat dari pencemaran dan perusakan lingkungan sebesar Rp 19,1 triliun, dan 
khusus untuk kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp 3,15 Triliun rupiah, suatu jumlah yang cukup 
besar jika dapat dipergunakan untuk perlindungan terhadap korban kebakaran hutan dan lahan. 
Apakah nantinya Pemerintah dapat melakukan eksekusi terhadap uang ganti kerugian dari kasus 
perdata ini dan kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pemulihan lingkungan 
yang telah rusak dan juga pemulihan terhadap korban sakit akibat kabut asap, masih menunggu 
responpemerintah untuk peduli terhadap korban kebakaran hutan dan lahan. 

Pemerintah Indonesia telah divonis oleh Mahkamah Agung RI dari gugatan yang diajukan 
oleh sekelompok masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015, dan 
dalam putusan ini sebagai peringatan Pemerintah untuk peduli dan serius dalam menangani 
masalah kebakaran hutan dan lahan dan termasuk melindungi korban dari kebakaran hutan dan 
lahan tersebut. Berikut hukuman yang dijatuhkan kepada Presiden dkk sebagaimana dikutip dari 
website MA, Jumat (19/7/2019); 9 diantaranya: 

 
9  http://www.detik.com, 2019, MA Vonis Jokowi Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan 

https://news.detik.com/berita/d-4630979/ma-vonis-jokowi-melawan-hukum-di-kasus-kebakaran-hutan. 
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1)    Presiden Jokowi wajib menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 
penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan 
melibatkan peran serta masyarakat yaitu: Peraturan Pemerintah tentang tata cara 
penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;Peraturan Pemerintah 
tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku 
mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi;. Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;. Peraturan 
Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup; Peraturan Pemerintah 
tentang analisis risiko lingkungan hidup; Peraturan Pemerintah tentang tata cara 
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan Peraturan 
Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup; 

2) Jokowi wajib menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menjadi 
dasar hukum terbentuknya tim gabungan. Tim gabungan itu bertugas: Melakukan 
peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan 
yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria 
penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah 
Provinsi Kalimantan Tengah. Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, 
pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi 
kebakaran;. Membuat road map (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan 
pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan, serta pemulihan lingkungan; 

3) Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap 
di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap; 

4) Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah Provinsi 
Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena 
dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah; 

5) Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antisipasi potensi kebakaran 
hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap; 

6) Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk 
memastikan evakuasi berjalan lancar; 

7) Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi 
Kalimantan Tengah; 

8) Kebijakan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah 
Provinsi Kalimantan Tengah; 

9) KLHK untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang 
tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar 
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model; 

10) KLHK dan Gubernur mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan 
perusahaan pemegang izinnya; 

11) Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang 
berasal perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar; 

12) Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan 
pemegang izin kehutanan; 

Jika rekomendasi dari hasil putusan Gugatan Perbuatan Melawan hukum ini dijalankan 
Pemerintah berikut apaturnya di daerah, dan juga kesadaran dari para pengusaha yang memiliki 
izin konsensi dan diawasi oleh masyarakat kami sangat meyakini kebakaran hutan yang tenjadi 
setiap tahunnya akan dapat dikendalikan dan ditekan seminim-minimnya dan serta perlindungan 
terhadap korban dapat terjamin sesuai dengan yang telah amanahkan dalam Konstitusi Negara 
RI. 
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IV. Penutup 

a. Simpulan 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 
harus hadir dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan guna melindungi para korban yang 
telah menderita akibat kebakaran hutan dan lahan. Perlindungan pemerintah dalam 
merehabilitasi dan memperbaiki lingkungan serta mengobati para korban dengan membentuk 
satgas-satgas penanggulangan korban bencana akibat kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah 
dapat mengajukan upaya gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau 
kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 
mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.  

b. Saran 

Saran, perlu adanya peran aktif pemerintah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan melalui perubahan atas undang-undang yang terkait masalah 
lingkungan dan kehutanan serta perkebunan dengan mencantumkan tanggung jawab pelaku 
terhadap korban pencemaran, perusakan dan kebakaran lahan dan hutan. Perlu ketegasan 
Pemerintah untuk mencabut ijin lingkungan dan dan ijin Perusahaan yang tidak bertanggung 
jawab terhadap korban pencemaran, perusakan dan kebakaran hutan dan lahan, dan serta 
membuat aturan yang ketat dalam pencegahan dan penggulangan kebakaran kepada semua 
perusahaan perkebunan dan kehutanan dalam menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya 
manusia dalam menanggulangi kebakaran. 
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