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Ringkasan 
Beberapa waktu yang lalu kebakaran hutan sangat hebat terjadi antara lain di wilayah Sumatera 
dan Kalimantan. Beberapa kota terparah luasnya kebakaran hutan misalnya Palembang, Riau 
dan Jambi, menjadikan kota-kota ini mengalami banyak kerusakan dan kerugian, baik secara 
moril maupun secara materil. Dampak yang sangat luar biasa yang ditimbulkan akibat 
kebakaran hutan, beberapa waktu yang lalu juga melumpuhkan beberapa kegiatan. Namun 
terhadap pelaku pembakaran hutan, sampai saat ini hanya beberapa orang saja yang dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatannya. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan 
sangatlah tidak efektif, terlihat dari 19 jumlah perkara kebakaran hutan, tetapi perkara yang 
naik sampai kepengadilan tidak ada. Jikalah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran 
hutan tidak dapat ditegakkan bagaimana mungkin kita dapat meminta pelaku pembakaran 
hutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, jangankan diminta pertanggung-
jawaban secara pidana, secara perdatapun tidak dapat dilakukan, begitu juga secara 
administratif. Pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang di derita oleh masyarakat 
luas sebagai korban akibat kebakaran hutan adalah pelaku tindak pidana pembakaran hutan. 
Untuk itu, Perlindungan hukum yang seharusnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai 
korban akibat kebakaran hutan Provinsi Jambi adalah pelaku tindak pidana pembakaran hutan 
wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap korban akibat 
tindak pidana pembakaran hutan. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Pembakaran Hutan 

 

I. Pendahuluan 

Kebakaran hutan yang terjadi selama ini selalu menimbulkan kerugian yang sangat besar, 
baik kerugian secara moril maupun secara materil. Tidak hanya itu saja, ada beberapa wilayah di 
Sumatera dan Kalimantan ikut menjadi korban akibat asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan 
tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari pantauan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) berdasar konsentrasi partikulat PM10 pada pukul 16.00 WIB menunjukkan Pekanbaru 108 
(sedang), Jambi 49 (baik), Sumsel 110 (tidak sehat), Pontianak 17 (baik), Palangkaraya 15 (baik), 
Pangkalanbuun (Kalimantan Tengah) 6 (baik) dan Banjarmasin 62 (sedang).1 Apabila dilihat dari 
berita tersebut sudah jelas bahwa wilayah Sumatera dan Kalimantan yang menjadi korban kabut 
asap karena di wilayah tersebut telah terdapat titik api. Dari hasil pantauan Badan Metereologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tersebut menunjukkan bahwa pertikel udara dari kabut asap 
telah membaik. Hal tersebut dikarenakan di wilayah tersebut telah terjadi hujan sehingga 
menurunnya titik api dari kebaran hutan. 

Sementara itu, sebelum kualitas udara di Jambi membaik berdasarkan pantauan Badan 
Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kualitas udara di Kota Jambi masuk dalam 
kategori berbahaya maka banyak masyarakat Jambi yang mengalami gangguan pernapasan 

 
1  https://www.jawapos.com/nasional/03/10/2019/hujan-24-jam-kualitas-udara-di-kalimantan-dan-sumatera-kian-

membaik/, diakses tanggal 9 November 2019. 

https://www.jawapos.com/nasional/03/10/2019/hujan-24-jam-kualitas-udara-di-kalimantan-dan-sumatera-kian-membaik/
https://www.jawapos.com/nasional/03/10/2019/hujan-24-jam-kualitas-udara-di-kalimantan-dan-sumatera-kian-membaik/
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terutama pada anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari adanya data Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi 
Jambi mencatat sebanyak 74.403 warga Jambi terpapar infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) 
dalam kurun waktu tiga bulan selama bencana kabut asap. Pada Agustus jumlah penderita ISPA 
mencapai angka tertinggi atau sebanyak 42.962 kasus dan Juli mencapai 29.415 kasus.2 Akibatnya 
pemerintah kota meliburkan siswa PAUD dan TK selama empat hari, mulai dari tanggal 15-18 
Oktober 2019. Sementara, untuk siswa SD dan SMP negeri dan swasta sederajat pada hari Selasa-
Rabu, 15-16 Oktober 2019 tetap masuk sekolah, namun jam masuk sekolah di undur menjadi pukul 
08.30 WIB.3 Dengan demikian, apabila dilihat dari data banyaknya korban yang mengalami 
penderitaan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan siswa harus diliburkan untuk sementara 
waktu karena kabut asap maka sudah seharusnya terhadap pelaku tindak pidana pembakaran 
hutan di Provinsi Jambi harus dijatuhkan sanksi pidana yang berat karena sesuai dengan perbuatan 
yang dilakukannya yaitu membakar hutan dan mengingat korban yang banyak berjatuhan akibat 
pembakaran hutan tersebut. 

 Selain menimbulkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada masyarakat Jambi dan 
meliburkan siswa-siswi sekolah yang ada di Provinsi Jambi, kualitas udara kota Jambi yang 
dikategorikan berbahaya tersebut juga mengancam makhluk hidup lainnya. Sebab, akibat dari 
pembakaran hutan tersebut sangat mengancam ekosistem makhluk hidup seperti tumbuh-
tumbuhan dan hewan karena tempat mereka untuk berkembang biak telah dibakar. Oleh karena 
itu, banyak tumbuh-tumbuhan mati dan hewan-hewan yang hidup di hutan menjadi punah karena 
akibat pembakaran hutan tersebut. Dengan demikian, selain masyarakat Jambi menjadi korban 
dari akibat pembakaran hutan tersebut, flora dan fauna yang ada di Provinsi Jambi juga menjadi 
korban. Untuk itu, sudah seharusnya diadakan perlindungan terhadap flora dan fauna yang ada di 
bumi sehingga tidak punah dan tetap bermanfaat keberadaan flora dan fauna tersebut bagi 
manusia. 

Sementara itu, selain berdampak pada gangguan pernapasan dan pendidikan terhadap anak-
anak sekolah, kabut asap juga merugikan pihak bandara untuk melakukan penerbangan karena 
menurut berita dari Detik.com menyatakan bahwa kabut asap di Kota Jambi yang semakin pekat 
membuat dua maskapai penerbangan terpaksa harus melakukan Return to Base (R.T.B) atau 
berbalik arah, kembali ke bandara asal. Dua maskapai yakni Garuda GA130 dan Lion Air JT 600. 
Tidak hanya berbalik arah, penerbangan beberapa maskapai juga turut dibatalkan akibat kepungan 
kabut asap ini.4 Hal senada juga disampaikan oleh Dendy Kurniawan tentang keadaan kabut di 
negeri tercinta ini 

Tidak hanya itu saja, yang menjadi alasan pesawat terbang di bandara Jambi tidak dapat 
terbang disebabkan jarak pandang di Bandara Sultan Thaha pagi tadi tidak memungkinkan pesawat 
melakukan pendaratan dan penerbangan. Pada pukul 07.00 WIB, jarak pandang di bandara hanya 
400 meter. Sementara jarak pandang minimal untuk pendaratan harus 800 meter.5  

Dengan adanya berita di atas, maka pihak maskapai penerbangan juga menjadi korban dari 
adanya kabut asap yang diakibatkan dari pembakaran hutan di Provinsi Jambi. Untuk itu, sudah 
seharusnya terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dijatuhkan sanksi pidana karena 
mengingat begitu banyaknya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mereka yang melakukan 
tindak pidana pembakaran hutan. Adapun pihak yang merasa dirugikan akibat pembakaran hutan 
tersebut, selain masyarakat Jambi adalah pihak maskapai penerbangan dan penumpang pesawat 
terbang karena seharusnya penumpang pesawat terbang tersebut sudah sampai ditempat tujuan 
dengan tepat waktu. Namun, akhirnya penumpang pesawat terbang itu harus dibatalkan 
penerbangannya mengingat jarak pandang pilot yang pendek untuk menerbangkan pesawat 
terbang. 

 
2  https://www.liputan6.com/regional/read/4086329/kabut-asap-datang-lagi-langit-jambi-memerah, diakses tanggal 9 

November 2019. 
3  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191015080957-20-439519/kabut-asap-sangat-tebal-pemkot-jambi-liburkan-

sekolah-4-hari, diakses tanggal 9 November 2019. 
4  https://bisnis.tempo.co/read/1265939/airasia-rombak-direksi-dendy-kurniawan-jadi-komisaris-utama, diakses tanggal 

9 November 2019. 
5  Ibid. 

https://bisnis.tempo.co/read/1259954/kabut-asap-belum-reda-sumsel-akan-tabur-empat-ton-garam
https://www.liputan6.com/regional/read/4086329/kabut-asap-datang-lagi-langit-jambi-memerah
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191015080957-20-439519/kabut-asap-sangat-tebal-pemkot-jambi-liburkan-sekolah-4-hari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191015080957-20-439519/kabut-asap-sangat-tebal-pemkot-jambi-liburkan-sekolah-4-hari
https://bisnis.tempo.co/read/1265939/airasia-rombak-direksi-dendy-kurniawan-jadi-komisaris-utama
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Mengingat akibat yang telah dipaparkan di atas sangat besar maka korban dari pembakaran 
hutan ini sudah termasuk korban secara langsung. C. Maya Indah mengatakan bahwa korban 
langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya 
tindak pidana kejahatan.6 Apabila dikaitkan dengan tindak pidana pembakaran hutan maka sudah 
jelas bahwa masyarakat Provinsi Jambi sudah termasuk korban secara langsung karena dalam hal 
ini masyarakat Provinsi Jambi secara langsung merasakan dampak akibat dari kabut asap yang 
ditimbulkan dari hasil pembakaran hutan tersebut seperti terinfeksi saluran pernapasan akut 
(ISPA), gangguan pada proses pendidikan terhadap anak-anak sekolah, bahkan yang lebih 
parahnya lagi yaitu pihak Bandara Sultan Thaha merasa dirugikan karena dua maskapai dibatalkan 
untuk melakukan penerbangan.  

Dengan demikian, akibat dari tindak pidana pembakaran hutan tersebut telah 
melumpuhkan beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jambi. Oleh karena itu, 
sudah seharusnya terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan tersebut harus dijerat dengan 
sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal demikian sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk 
membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.7 Dengan dijatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku pembakaran hutan tersebut maka akan membuat pelaku pembakaran 
hutan itu menjadi jera sehingga tidak mengulangi pembakaran hutan kembali di Provinsi Jambi. 
Adapun maksud dari penjatuhan sanksi pidana tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberi efek 
jera terhadap pelaku pembakaran hutan saja, melainkan juga melindungi masyarakat Provinsi 
Jambi agar tidak menjadi korban kabut asap kembali akibat dari pembakaran hutan di Provinsi 
Jambi.  

Tidak hanya itu saja, dengan timbulnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut sebenarnya pemerintah telah 
memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Jambi yang 
menjadi korban dari pembakaran hutan yang dilakukan perusahaan yang ada di Provinsi Jambi. 
Hal ini juga senada dengan pendapat Satjipto Raharjo yang mendefinisikan perlindungan hukum 
adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak 
yang diberikan oleh hukum.8 

Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut telah memberikan pengayoman terkait 
dengan hak asasi manusia masyarakat Provinsi Jambi, dimana hak mereka dilanggar oleh orang lain 
atau perusahaan yang melakukan pembakaran hutan sehingga masyarakat Provinsi Jambi tidak 
dapat menikmati hak yang yang diberikan oleh hukum seperti hak untuk terbebas dari infeksi 
saluran pernapasan akut (ISPA) dan hak untuk tidak terganggu dalam proses pendidikan yang 
dialami oleh anak-anak sekolah karena mereka diliburkan akibat kabut asap, bahkan yang lebih 
memprihatinkan lagi adalah masyarakat umum juga ikut untuk tidak dapat menikmati haknya 
guna untuk sampai ke tujuan tepat pada waktunya dikarenakan pesawat yang berada di Bandara 
Sultan Thaha dibatalkan penerbangannya disebabkan oleh kabut asap yang begitu pekat sehingga 
menghalangi pandangan pilot untuk melakukan penerbangan. 

Walaupun telah ada aturan hukum yang telah mengayomi masyarakat Jambi untuk 
terhindar dari kabut asap akibat pembakaran hutan tersebut, akan tetapi pada kenyataannya 
perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi 
dalam menjerat pelaku pembakaran hutan terutama terhadap perusahaan yang melakukan 
pembakaran hutan di Provinsi Jambi. Ini berarti telah membuktikan bahwa belum ada 
perlindungan hukum terhadap korban dari pembakaran hutan tersebut karena belum ada 
perusahaan yang ada di Provinsi Jambi untuk dijatuhkan sanksi pidana akibat perbuatan mereka 

 
6  C. Maya Indah, Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 30. 
7  Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 110. 
8  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53. 
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yang melakukan pembakaran hutan sehingga tidak memberikan efek jera sedikitpun terhadap 
pelaku pembakaran hutan yang ada di Provinsi Jambi. 

 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis membatasi permasalahan 
yang akan dibahas. Oleh karena itu, pertanyaan terkait dengan permasalahn di atas sebagai berikut: 

1. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian yang di derita 
oleh masyarakat luas sebagai korban akibat kebakaran hutan ? 

2. Bagaimanakah sebenarnya perlindungan hukum yang seharusnya dapat diterima oleh 
masyarakat sebagai korban akibat kebakaran hutan Provinsi Jambi ? 

III. Pembahasan  

a. Pertanggungjawaban Untuk Mengganti Kerugian Yang Di Derita Oleh Masyarakat 
Luas Sebagai Korban Akibat Kebakaran Hutan 

Setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan tentunya ada pertanggungjawaban atas 
perbuatan yang dilakukannya karena orang tersebut orang tersebut sebelum melakukan suatu 
perbuatan harus memikirkan terlebih dahulu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. 
Sementara itu, kata pertanggungjawaban itu diambil dari kata dasar yaitu tanggung jawab yang 
artinya adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang 
berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.9 Jadi, terhadap orang yang 
bebas melakukan apa saja dalam berbuat, dimana perbuatannya itu telah merugikan orang lain 
baik dalam hal etika maupun moral maka orang itu harus menanggung atas akibat yang 
diperbuatnya karena merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sendiri. 

Apabila dikaitkan dengan kasus pembakaran hutan maka orang yang melakukan 
pembakaran hutan tersebut harus menanggung akibat dari konsekuensi atas perbuatannya yaitu 
melakukan pembakaran hutan yang mengakibatkan banyak kerugian yang di derita masyarakat 
Provinsi Jambi. Untuk itu, sudah seharusnya terhadap pelaku pembakaran hutan tersebut harus 
menanggung atas perbuatannya sehingga para pelaku pembakaran hutan itu merasakan besarnya 
akibat yang diderita oleh korban pembakaran hutan tersebut.  

Pertanggungjawaban ini sudah wajar ditanggung oleh pelaku tindak pidana pembakaran 
hutan karena dalam hal ini pelaku tersebut telah masuk ke dalam ajaran kesalahan. Dalam ajaran 
kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus 
dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu adanya perbuatan lahiriyah yang 
terlarang/perbuatan pidana (actus reus) dan dan ada sikap batin jahat/tercela (mens rea).10  

Apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembakaran hutan 
tersebut, terkait dengan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seseorang 
tersebut sudah terpenuhi karena selain adanya sikap batin jahat yaitu memiliki niat untuk 
melakukan pembakaran hutan, pelaku tindak pidana pembakaran hutan itu juga telah ada 
perbuatan lahiriyah yang terlarang yaitu melakukan pembakaran hutan secara illegal. Jadi, terkait 
dengan asas ajaran kesalahan maka sudah seharusnya pelaku tindak pidana pembakaran hutan 
tersebut dijatuhkan sanksi pidana karena telah memenuhi dua syarat untuk dapat dijatuhkan 
pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut.  

Untuk menjerat oknum yang melakukan pembakaran hutan baik oknum yang berasal dari 
perusahaan maupun orang perorangan maka harus ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih 
dahulu, dan senyatanya peraturan yang mengatur tentang kehutanan sudah ada yaitu Undang-
Undang No.18 Tahun 2013. Tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan, namun sayangnya 
dalam undang-undang tersebut tidak ada satupun rumusan pasal-pasalnya yang memberikan 

 
9  Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, Hlm. 45. 
10  Ali, Mahrus dan Elvany Ayu Izza, Hukum Pidana Lingkungan :  Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan 

Hidup, Yogyakarta : UII Press, 2014, Hlm. 76. 
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ketentuan hukuman atau sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Akibatnya undang-
undang ini tidak dapat menjerat pelaku yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, tindak 
pidana pembakaran hutan, begitupun sulitnya pembuktian pelaku pembakaran hutan dan lahan 
juga termasuk hal-hal yang menyebabkan tidak tegaknya sanksi terhadap pelaku.  

Pengertian Pertanggungjawaban ini dapat dibebankan kepada subjek hukum atas perbuatan 
yang dilakukannya karena subjek hukum tersebut mengemban hak dan kewajiban. Namun dalam 
hal ini, hak dan kewajiban yang dimaksud bukan dalam hal positif, melainkan dalam hal negatif 
yaitu apabila suatu kewajiban yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dan 
kewajiban tersebut melanggar aturan hukum atau melakukan suatu kejahatan maka haknya adalah 
mendapatkan sanksi pidana karena perbuatan itu telah dilarang oleh aturan hukum, termasuk juga 
dalam hal ini pelaku tindak pidana pembakaran hutan, dimana perbuatan yang melakukan 
pembakaran hutan tersebut telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka terhadap pelaku pembakaran hutan 
tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 108 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang dilimpahkan sepenuhnya kepada pelaku 
pembakaran hutan tersebut maka pelaku pembakaran hutan itu akan menjadi jera dan tidak 
mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan pembakaran hutan karena mereka telah 
mengetahui sanksi pidana yang begitu berat yang harus mereka tanggung. Untuk itu, dengan 
adanya pertanggungjawaban dengan tersebut maka sudah seharusnya terhadap pelaku tindak 
pidana pembakaran hutan itu harus dikenakan sanksi pidana baik terhadap pelaku perorangan 
maupun perusahaan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan.  

Namun, pada kenyataannya masih banyak perusahaan di Provinsi Jambi yang belum dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana, hanya perorangan saja yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara pidana, itupun masih dalam keadaan berstatus tersangka. Hal yang demikian dapat 
dibuktikan dengan adanya berita yang menyatakan bahwa Kepolisian Daerah Jambi telah 
menetapkan sebanyak 19 tersangka kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Penetapan ini berdasarkan 
13 laporan polisi yang masuk ke enam polres di Jambi. 19 orang tersangka itu ada pada Polres Muaro 
Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo dan Polres Tebo.11 

Apabila dilihat dari pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pembakaran hutan tersebut 
hanya menjerat pelaku perorangan saja, sedangkan perusahaan yang nyatanya memang melakukan 
pembakaran hutan tersebut belum dijatuhkan sanksi pidana. Artinya, terhadap perusahaan yang 
semestinya sebagai pelaku pembakaran hutan yang mana harus dijatuhkan sanksi pidana, akan 
tetapi pada kenyataannya tidak ada satupun perusahaan yang dijadikan tersangka untuk 
dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI bahwa luasannya mencapai 11.022,00 
hektare, tapi sampai saat ini belum ada tersangka dari pihak perusahaan, baik secara perdata 
maupun pidana.12 

Jika melihat dari luasnya lahan pembakaran hutan dan banyaknya korban yang berjatuhan 
akibat asap dari pembakaran hutan tersebut maka sudah seharusnya terhadap korporasi 
(perusahaan) dimana sebagai pelaku pembakaran hutan harus dijatuhkan sanksi pidana yang sama 
dengan dialami oleh pelaku perorangan dalam hal tindak pidana pembakaran hutan karena baik 
perusahaan maupun manusia atau individu apabila telah melakukan suatu tindak pidana harus 

 
11  https://www.liputan6.com/news/read/4062477/polisi-tetapkan-19-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-jambi, 

diakses tanggal 9 November 2019. 
12  https://news.detik.com/berita/d-4707982/aktivis-nilai-penegakan-hukum-pembakar-hutan-di-jambi-tebang-pilih, 

diakses tanggal 9 November 2019. 

https://www.liputan6.com/news/read/4040285/hut-ke-74-indonesia-belum-merdeka-dari-kebakaran-hutan
https://www.liputan6.com/news/read/4062477/polisi-tetapkan-19-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-jambi
https://news.detik.com/berita/d-4707982/aktivis-nilai-penegakan-hukum-pembakar-hutan-di-jambi-tebang-pilih
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disatukan dengan sanksi pidana karena merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana, 
termasuk termasuk juga terhadap tindak pidana pembakaran.  

Adanya pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran 
hutan tersebut karena sesuai dengan ajaran vicarious liability, berbeda halnya dengan ajaran strict 
liability dimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang 
bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan pada pelakunya.13 Dalam hal ini 
tentunya ditujukan pada pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan perorangan 
(individu), bukan kelompok seperti perusahaan. 

Sedangkan vicarious liability hendak diterapkan harus terdapat dua syarat, yakni adanya 
hubungan kerja dan tindakan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.14 Apabila dilihat dari 
tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal pembakaran 

 hutan tersebut sudah jelas bahwa terdapat hubungan kerjasama antara pelaku yang 
melakukan pembakaran hutan dengan perusahaan dengan tujuan untuk membuka lahan secara 
cepat dan tanpa mengeluarkan biaya yang sangat banyak.  

Oleh karena itu, sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan antara perusahaan dengan 
pelaku yang membuka lahan dengan cara membakar hutan tersebut sudah masuk ke dalam ruang 
lingkup pekerjaan sehingga baik pelaku yang melakukan pembakaran hutan maupun perusahaan 
yang menyuruh melakukan pembakaran hutan itu sudah seharusnya dipertanggungjawabkan 
secara pidana. 

Selain itu juga, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa tanggung jawab akibat 
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability) yaitu 
tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau 
mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.15 Dalam hal tindak 
pidana pembakaran hutan ini, sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak 
pidana pembakaran hutan sudah sedemikian sempurna sehingga banyak kerugian yang 
ditimbulkan akibat dari pembakaran hutan tersebut dan pelaku pembakaran hutan itu sendiri telah 
mengetahui akan bahaya (dampak) yang ditimbulkan dari pembakaran hutan tersebut, maka dari 
itu terhadap pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab akan perbuatannya terhadap 
masyarakat Jambi dalam hal kabut asap dari pembakaran hutan itu sendiri. 

Tidak hanya itu saja, dalam hukum perdata juga mengenal akan pertanggungjawaban 
sehingga bagi siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum termasuk melakukan tindak 
tindak pidana pembakaran hutan sudah jelas harus menggantikan kerugian akibat perbuatan yang 
dilakukannya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
mana telah dinyatakan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 
mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada ganti rugi yang dilakukan baik 
orang perorangan maupun perusahaan terhadap korban dari akibat tindak pidana pembakaran 
hutan tersebut. Sedangkan apabila dilihat banyak sekali kerugian yang dialami oleh masyarakat 
Jambi akibat dari kabut asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan tersebut.  

Dengan demikian, apabila dilihat dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan tidak efektif. Tidak efektifnya 
ini karena penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena penegakan hukum itu 
sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum menjadi 
kenyataan.16 

Jika diamati dari kasus terkait dengan pelaku tindak pidana melakukan pembakaran hutan 
hanya 19 orang yang menjadi tersangka, sedangkan perusahaan yang melakukan pembakaran hutan 
tersebut tidak ada satupun yang dijadikan tersangka maka sudah jelas dalam penegakan hukum 

 
13  Suhandi Cahaya, Kejahatan korporasi, Cetakan Pertama, Jakarta: Law Office, 2013, Hlm. 80. 
14  Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Berkembang Hukum Dan Asas-Asas  Dalam RKUHP, Bandung : PT. Refika Aditama, 

2019, Hlm. 174. 
15  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 503.  
16  Abintoro Prakoso, Sosiologi Hukum, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2017, Hlm. 226.  
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tersebut belum mewujudkan konsep hukum yaitu belum menerapkan ajaran vicarious liability 
sebagaimana yang terdapat konsep hukum pidana sehingga dalam kenyataannya banyak para 
pelaku terutama perusahaan tidak dipertanggungjawabkan, baik secara pidana, perdata maupun 
administratif. 

Mengingat hal yang demikian tersebut, maka sangat disayangkan apabila tidak ada ganti rugi 
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembakaran hutan terutama perusahaan karena melihat 
begitu banyaknya penderitaan yang dialami oleh korban dan akibat kabut asap dari pembakaran 
hutan tersebut telah banyak korban yang berjatuhan. Oleh sebab itu, harus diadakan ganti rugi 
yang sesuai terhadap korban dari pembakaran hutan tersebut terutama terhadap korporasi yang 
melakukan pembakaran hutan secara ilegal sehingga korban dari pembakaran hutan tersebut tidak 
mengalami penderitaan yang begitu besar lagi karena harus menanggung biaya pengobatan 
terutama terhadap korban yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). 

 

b. Perlindungan Hukum Yang Seharusnya Dapat Diterima Oleh Masyarakat Sebagai 
Korban Akibat Kebakaran Hutan Provinsi Jambi 

Setiap subjek hukum sudah seharusnya mendapat perlindungan akan hak mereka yang 
dilanggar oleh orang lain sehingga subjek hukum tersebut menjadi korban karena haknya tidak 
terpenuhi, termasuk juga masyarakat Jambi. Menurut Mudakir Iskandar Syah, subjek hukum 
adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak 
dan kewajiban, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing adalah subjek hukum.17  

Dengan demikian, masyarakat Jambi dapat disebut sebagai subjek hukum karena 
masyarakat Jambi juga memiliki hak untuk hidup bebas dari polusi seperti kabut asap di Provinsi 
Jambi. Dengan adanya hak masyarakat Jambi untuk bebas dari polusi tersebut maka perusahaan 
sudah seharusnya melakukan ganti rugi terhadap korban, dimana korban tersebut tidak lain adalah 
masyarakat Jambi itu sendiri. Terkait dengan ganti rugi tersebut secara hukum telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (1), dimana bunyi Pasal tersebut adalah setiap penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau 
lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. 

Dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terkandung bahwa adanya perlindungan hukum terhadap 
korban akibat pembakaran hutan di Provinsi Jambi dengan cara perusahaan atau orang yang 
melakukan tindak pidana pembakaran hutan tersebut harus membayar ganti rugi kepada korban 
tindak pidana pembakaran hutan.  

Terkait dengan besarnya ganti rugi terhadap korban tindak pidana pembakaran hutan 
tersebut juga telah diatur dalam bagian kedua tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di 
luar pengadilan pada Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun bunyi dari Pasal 85 huruf a Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
tersebut adalah bentuk dan besarnya ganti rugi.  

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak diatur berapa besarnya kerugian yang harus dibayar oleh 
pelaku tindak pidana pembakaran hutan terutama terhadap perusahaan yang melakukan 
pembakaran hutan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga diatur berapa besaran 
ganti rugi yang harus ditanggung oleh perusahaan apabila mereka melakukan pembakaran hutan 
sehingga tidak merasa dirugikan antara korban dan pelaku tindak pidana pembakaran hutan 

 
17  Mudakir Iskandar Syah, Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan, Jakarta : Tatanusa, 2017, Hlm. 83.  
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tersebut dan juga dengan adanya pencantuman besarnya ganti rugi yang harus diberitahu oleh 
pelaku tindak pidana pembakaran hutan tersebut juga akan menimbulkan adanya kepastian 
hukum. 

Tidak hanya itu saja, pemerintah Provinsi Jambi juga harus melindungi hak masyarakat 
Jambi yang menjadi korban akibat pembakaran hutan tersebut. Hal ini telah diatur juga dalam Pasal 
90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Adapaun isi dari Pasal tersebut antara lain: 

(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab 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. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri. 

Apabila dilihat dari isi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap 
perusahaan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan. Hal ini telah menunjukkan bahwa 
hak masyarakat Provinsi Jambi sangat dijunjung demi mewujudkan masyarakat Provinsi Jambi 
yang tenang dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo 
yang mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.18 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berupa pemberian 
pengayoman kepada masyarakat untuk menikmati semua haknya, maka sudah seharusnya 
terhadap hak masyarakat Jambi untuk mendapatkan penghidupan yang sehat dan bebas dari polusi 
udara harus dilindungi oleh pemerintah karena salah satu dari tugas pemerintah Provinsi Jambi 
adalah melindungi masyarakat Provinsi Jambi dari berbagai macam bahaya termasuk bahaya kabut 
asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan tersebut.  

Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan pemerintah dengan cara meminta ganti rugi 
kepada perusahaan yang telah melakukan pembakaran hutan sebagai sanksi dari akibat mereka 
membuka lahan dengan cara membakar sehingga para pelaku pembakaran hutan tersebut 
terutama perusahaan merasakan ada hak masyarakat Provinsi Jambi yang harus mereka lindungi. 
Dengan demikian, para perusahaan tersebut akan memikirkan kerugian yang harus diberikan 
kepada korban akibat pembakaran hutan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak seenaknya 
saja dalam membuka lahan untuk usaha dengan cara melakukan pembakaran.  

Selain itu juga, untuk mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat Provinsi Jambi maka 
pemerintah dan penegak hukum harus menjerat pelaku yang telah melakukan pembakaran hutan 
tersebut karena perbuatan mereka merupakan perbuatan yang melawan hukum. Menurut Fitroni 
Jamilah, dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut berbuat hal yang melanggar undang-
undang yang ditetapkan oleh hukum.19 Jika dikaitkan dengan kasus tindak pidana pembakaran 
hutan tersebut maka sudah jelas pelaku pembakaran hutan tersebut telah melanggar Pasal 108 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup.  

Untuk itu, sudah seharusnya pelaku pembakaran hutan tersebut, baik perorangan maupun 
badan hukum seperti korporasi (perusahaan) harus dijerat dengan sanksi pidana berupa sanksi 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta sanksi denda 
paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) yang terdapat di dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 
18  Satjipto Rahardjo, Op.Cit, Hlm. 53.  
19  Fitroni Jamilah, KUHP, Jakarta : Dunia Cerdas, 2014, Hlm. 39.  
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Perlu diketahui bahwa penjatuhan sanksi pidana ini merupakan tujuan dari hukum pidana 
itu sendiri. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-
gejala sosial yang kurang sehat, disamping sebagai pengobatan bagi yang sudah terlanjur berbuat 
tidak baik.20 Untuk itu, sudah semestinya sanksi pidana ini baik sanksi pidana penjara maupun 
sanksi pidana denda harus dikenakan terhadap pelaku tindak pidana termasuk juga pelaku tindak 
pidana pembakaran hutan yang ada di Provinsi Jambi karena dengan dijatuhkannya sanksi pidana 
tersebut maka telah mengobati pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang telah bersalah dan 
melanggar aturah hukum supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan tindak 
pidana pembakaran hutan. 

Walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur terkait dengan perbuatan melawan 
hukum yaitu Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digunakan untuk menjerat pelaku pembakaran hutan. 
Namun, pada kenyataannya sampai sekarang ini terhadap pelaku pembakaran hutan tersebut 
hanya ditetapkan sebagai tersangka saja belum sampai ke pengadilan, bahkan jangan dari pelaku 
pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan juga belum ada perusahaan yang dijerat 
dengan sanksi pidana sehingga sampai sekarang ini masih banyak perusahaan yang melakukan 
perbuatan melawan hukum tapi tetap masih dapat beroperasi dalam menjalankan aktivitas 
perusahaan tersebut.  

Kenyataan ini membuktikan bahwa di dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat 
Provinsi Jambi dirasakan masih belum memberi perlindungan terhadap korban akibat kebakaran 
hutan yang telah terjadi di Provinsi Jambi sehingga tidak menutup kemungkinan kedepannya 
terhadap kebakaran hutan akan lebih parah lagi dan lebih banyak lagi mengakibatkan korban yang 
berjatuhan. Peraturan perundang-undangan tentang larangan pembakaran hutan dan lahanpun 
tidak memberikan petunjuk bagaimana melindungi korban akibat pembakaran hutan dan lahan. 
Selain pelaku harus dipertanggungjawabkan secara pidana, namun yang terlebih penting adalah 
Korban seharusnya mendapatkan ganti kerugian atas segala kerugian yang dideritanya sebagai 
mana menurut Maya, si korban mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf 
keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.21  

Hal yang demikian seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dan penegak hukum sehingga 
walaupun perusahaan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan tersebut tidak dapat 
dijatuhkan sanksi pidana oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi perusahaan tersebut harus memberikan kompensasi 
terhadap korban kebakaran hutan yang mana kebakaran hutan tersebut dilakukan oleh perusahaan 
itu sendiri. Dengan adanya kompensasi tersebut maka perusahaan juga ikut merasakan 
penderitaan yang di derita oleh korban akibat perbuatan perusahaan itu yaitu melakukan 
pembakaran hutan di Provinsi Jambi. 

 

IV. Penutup 

a. Kesimpulan 

Pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang di derita oleh masyarakat luas sebagai 
korban akibat kebakaran hutan adalah pelaku tindak pidana pembakaran hutan, baik peorangan 
maupun perusahaan (korporasi) karena mereka merupakan subjek hukum yang harus 
mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Namun, pada kenyataannya tidak 
ada satupun pelaku tindak pidana pembakaran hutan, baik perorangan maupun perusahaan yang 
dipertanggungjawabkan secara pidana, perdata maupun administratif dalam hal tindak pidana 
pembakaran hutan. 

 
20  Ibid, Hlm. 26.  
21  C. Maya Indah, Op.Cit, Hlm. 143. 



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

 

2020 @APVI_Press 

Perlindungan hukum yang seharusnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai korban 
akibat kebakaran hutan Provinsi Jambi adalah pelaku tindak pidana pembakaran hutan wajib 
membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap korban akibat tindak pidana 
pembakaran hutan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

b. Saran 

Pemerintah sudah seharusnya memperjelas isi tiap pasal yang ada di Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk juga 
memperjelaskan berapa besaran ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana 
pembakaran hutan, baik perorangan maupun perusahaan. 

Pemerintah Provinsi Jambi harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk 
mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dalam menjerat 
sanksi yang ada di dalam undang-undang karena dilihat dari kenyataan masih banyak tebang pilih 
terhadap pelaku pembakaran hutan dan terhadap pelaku juga ada yang dijerat dengan sanksi 
pidana, perdata maupun administratif. 
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