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ABSTRAK
Negara merupakan organisasi yang harus merepresentasikan rakyat. Oleh karena itu,
negara harus memberikan jaminan terhadap kehidupan rakyatnya dengan salah satu
caranya yaitu memberikan jaminan kehidupan yang layak dan sehat. Jaminan tersebut
bisa berupa menyediakan aturan hukum yang dapat mengatasi jaminan kehidupan
yang layak dan sehat bagi setiap rakyat.
Melihat satu fenomena yang kebakaran hutan yang masih sering terjadi di Indonesia,
mencerminkan bahwa aturan hukum yang diberikan oleh pemerintah belum dapat
memberikan jaminan untuk rakyat memperoleh kehidupan yang layak dan sehat.
Sementara itu juga akibat dari kebakaran hutan tersebut, negara harus melakukan
penanggulangan terhadap bencana kebakaran hutan dengan mengeluarkan anggaran
yang tidak sedikit yang akan menyebabkan kerugian keuangan negara.
Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur penindakan terhadap pelaku
pembakaran hutan dinilai masih belum mengakomodir seluruh unsur yang terjadi
dalam kebakaran hutan. Korporasi yang disinyalir sebagai aktor utama dalam
pembakaran hutan dinilai belum mendapat perhatian khusus jika diperhatkan dari
peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai dapat menjadi terobosan
hukum baru untuk menindak pelaku pembakaran hutan.

Kata Kunci: Kebakaran Hutan, Pelaku Pembakaran Hutan, Kerugian Keuangan
Negara.
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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
DENGAN PENDEKATAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia. Tidak hanya itu, korupsi sangat merugikan dan melemahkan sendisendi negara. Korupsi dapat menurunkan kinerja institusi dalam tatanan
demokrasi. Hal tersebut berdampak negatif pada bidang ekonomi, memperburuk
kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan instabilitas pemerintahan.
Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada
hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan atau administrasinya. Balas jasa
yang diberikan oleh pejabat, disadari atau tidak, adalah kelonggaran aturan yang
semestinya diterapkan secara ketat. Kompromi dalam pelaksanaan kegiatan yang
berkaitan dengan jabatan tertentu dalam jajaran birokrasi di Indonesia inilah yang
dirasakan sudah sangat mengkhawatirkan.
Korupsi seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang
ditentang dan dikutuk, dicaci dan dimaki, serta digambarkan sebagai perbuatan
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yang tidak bermoral dan berkaitan dengan keserakan, dan ketamakan sekelompok
masyarakat dengan menggunakan harta negara serta melawan hukum,
penyalahgunaan jabatan serta perbuatan lain yang dipandang sebagai hambatan
dan gangguan dalam membangun negara.
Tindak Pidana Korupsi sendiri sering disebut sebagai extraordinary crime
(kejahatan luar biasa) sama seperti kejahatan seperti bandar narkoba atau
terorisme. Tindak pidana korupsi juga merupakan salah satu bagian dari hukum
pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan
hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila
ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung
maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya
kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.
Fenomena korupsi yang dapat kita saksikan di permukaan, baik di Indonesia
maupun negara-negara maju, tidak lebih adalah puncak gunung es. Upaya
penanggulangan korupsi di negara-negara berproses dalam lintasan sejarah hingga
masing-masing negara memiliki sistem anti korupsi yang unik. Sistem inilah yang
perlu dikaji secara mendalam. Upaya menelaah dan menanggulangi korupsi dari
sisi sejarah seolah merupakan upaya menyelami dasar laut untuk mengetahui
dasar dari gunung es tersebut. 1
Sementara itu, di Indonesia terdapat masalah yang selalu sulit dihadapi oleh
pemerintah yaitu tentang kebakaran hutan. Tidak dapat dipungkiri untuk
melakukan pembaharuan terhadap hutan yang terbakar pasti harus menggunakan
anggaran dari negara. Dengan antisipasi sedini mungkin diharapkan negara dalam
hal ini diwakili oleh pemerintah dapat menekan anggaran yang akan dikeluarkan
negara untuk memperbaharui kondisi hutan yang habis terbakar. Oleh karena itu,

1

Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia, Komunitas Bambu,
Depok, 2016
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dengan cara menindak pelaku pembakaran hutan dengan pendekatan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
diharapkan bisa mengantisipasi untuk menekan angka kebakaran hutan yang
terjadi di Indonesia.
Kebakaran Hutan masih menjadi salah satu masalah yang sering timbul di
Indonesia. Ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang
tidak diperbolehkannya melakukan pembakaran hutan. Sayangnya, dari beberapa
jenis Peraturan Perundang-Undangan tersebut yakni yakni Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berhasil
memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan.
Kebakaran dan pembakaran merupakan sebuah kata dengan kata dasar yang
sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kebakaran indentik dengan
kejadian yang tidak disengaja sedangkan pembakaran identik dengan kejadian
yang sengaja diinginkan tetapi tindakan pembakaran dapat juga menimbulkan
terjadinya suatu kebakaran. Penggunaan istilah kebakaran hutan dengan
pembakaran terkendali merupakan suatu istilah yang berbeda. Penggunaan istilah
ini sering kali mengakibatkan timbulnya persepsi yang salah terhadap dampak
yang ditimbulkannya.
Krisis kebakaran dan asap yang terjadi di Indonesia ada tahun lalu disebut
sebagai tindakan kriminal lingkungan hidup terbesar pada abad ke 21. Lebih dari
2,6 juta hektare hutan dan lahan gambut terbakar. Itu berarti 4,5 kali lebih luas
dari Pulau Bali. 2 Bisa dibayangkan dengan begitu luasnya kebakaran hutan yang

2

Reja Hidayat, Kebakaran Hutan dan Hukum yang Timpang, https://tirto.id/kebakaran-hutan-danhukum-yang-timpang-bwoj (diakses pada tanggal 25 februari 2019)
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hampir seluas itu sungguh memberikan dampak negative bagi banyak rakyat di
Indonesia.
Sebagai contoh kasus kebakaran hutan yang melibatkan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Lingkungan (KLHK) dan PT Bumi Mekar Hijau (BMH)
dalam kasus ini KLHK menganggap PT BMH lalai sehingga menyebabkan
kebakaran hutan yang meluas pada tahun 2014. Di dalam kasus tersebut KLHK
melakukan gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dalam
pengadilan tingkat pertama dinyatakan oleh Hakim Parlas Nababan bahwa,
gugatan perdata dari pihak KLHK ditolak seluruhnya. Dikarenakan pihak dari
KLHK tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap PT BMH. Dari hasil
laboratorium diketahui, tidak ada indikasi tanaman rusak karena setelah lahan
terbakar, tanaman akasia masih dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, pihak
KLHK juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian ekologi, seperti adanya
perhitungan kehilangan unsur hara dan kehilangan keanekaragaman hayati.
Dengan demikian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT BMH tidak
dapat dibuktikan.3
Kemudian juga dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Nomor:92/PID.SUS/2014/PTR dimana mengadili terdakwa yang bernama
Wencah Nahdiar Bin Kadarwanto. Dimana dalam kasus tersebut Terdakwa
Wencah Nahdiar Bin Kadarwanto Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira
pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun
2013 atau masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di jalan Datuk Madan
kelurahan Tanjung Palas kecamatan Dumai Timur kotamadya Dumai melakukan
pembakaran lahan yaitu membuka lahan dengan cara membakar, perbuatan mana

3

Dani Prabowo, Menangkan Perusahaan dalam Kasus Kebakaran Hutan, Hakim Parlas Nababan Perlu
Dibina MA,
https://nasional.kompas.com/read/2016/01/04/17143611/Menangkan.Perusahaan.dalam.Kasus.Kebaka
ran.Hutan.Hakim.Parlas.Nababan.Perlu.Dibina.MA (diakses pada tanggal 17 april 2019)
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dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 terdakwa
menghubungi saksi Eka melalui handphone mengajak saksi untuk melihat lahan
yang terdakwa beli di jalan Datuk Madan kelurahan Tanjung Palas kecamatan
Dumai Timur kotamadya, sesampai di lahan tersebut terdakwa mengumpulkan
sisa kayu dan ranting tebasan sebanyak dua tumpukan lalu membakar tumpukan
sisa kayu tersebut. Setelah membakar lahan tersebut kemudian terdakwa bersama
saksi Eka mengambil sepeda motor yang sebelumnya mereka letakkan di dekat
pondok saksi Misnan dan bertemu dengan saksi Misnan lalu saksi Eka
mengatakan kepada saksi Misnan bahwa saksi Eka menemani terdakwa untuk
memerun atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena lahan tersebut
akan ditanami sawit, lalu saksi Misnan mengingatkan kepada saksi Eka dan
terdakwa agar menjaga lahan yang sedang dalam keadaan terbakar tersebut,
namun saksi Eka dan terdakwa pergi meninggalkan lahan yang sedang dalam
keadaan terbakar tersebut, hingga api dari pembakaran tersebut merembes atau
menyebar ke lahan kebun sawit dan kebun karet milik saksi Misnan dan lahan
masyarakat. Perbuatan terdakwa mengakibatkan lahan masyarakat terbakar seluas
kurang lebih 50 (lima puluh) hektar, lahan saksi Misnan terbakar seluas kurang
lebih 2 (dua) hektar, pohon sawit sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) batang
dan pohon karet sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) batang sehingga saksi
Misnan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta
rupiah). Oleh karena perbuatannya itu, jaksa membuat surat dakwaan yang
berbentuk alternatif yaitu bahwa, ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun
secara

berlapis,

lapisan

yang

satu

merupakan

alternatif

dan

bersifat

mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila
belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat
dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa
lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan
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urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya
tidak perlu dibuktikan lagi. Dakwaannya yaitu berupa:
1. Terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 108 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; atau
2. Terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; atau
3. Terdakwa diancam dengan pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf a dan
huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Negara sebagai organisasi kekuasaan yang merepresentasikan rakyat
semestinya memberikan jaminan yang tegas terhadap kehidupan yang layak bagi
rakyatnya. Salah satu jaminan kehidupan yang layak tersebut salah satunya
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan jaminan konstitusional negara
bagi setiap orang yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Kebakaran Hutan merupakan suatu faktor lingkungan dari api yang
memberikan pengaruh terhadap hutan, menimbulkan dampak negatif maupun
positif.4 Kebakaran Hutan yang terjadi adalah akibat ulah manusia maupun faktor
alam. Penyebab Kebakaran Hutan yang terbanyak karena tindakan dan kelalaian
manusia. Ada yang menyebutkan hampir 90% Kebakaran Hutan disebabkan oleh
manusia sedangkan hanya 10% yang disebabkan oleh alam. Pengertian dan
definisi lain yang diberikan untuk Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana
hutan dilanda api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan
terancamnya kelestarian lingkungan. Upaya pencegahan Kebakaran Hutan

4

Irwanto Irwanto, Kebakaran Hutan dan Lahan,
https://www.academia.edu/26098363/Kebakaran_Hutan_dan_Lahan (diakses pada tanggal 25 februari
2019)
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merupakan suatu usaha Perlindungan Hutan agar kebakaran hutan yang
berdampak negatif tidak meluas.
Menurut Kamus Kehutanan, Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
Kebakaran Hutan
(Wild Fire Free Burning, Forest Fire) didefinisikan sebagai :
1. Kebakaran yang tidak disebabkan oleh unsur kesengajaan yang
mengakibatkan kerugian.
Kebakaran terjadi karena faktor-faktor:
- alam (misalnya musim kemarau yang terlalu lama)
- manusia (misalnya karena kelalaian manusia membuat api di tengahtengah hutan di musim kemarau atau di hutan-hutan yang mudah
terbakar.
2. Bentuk Kerusakan Hutan yang disebabkan oleh api di dalam areal hutan
negara.
Selain ada pembakaran hutan yang dilakukan oleh individu juga terdapat
pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi. Pembakaran hutan yang
dilakukan oleh korporasi terhadap hutan Indonesia mulai bermacam-macam,
seperti pembakaran hutan yang dilakukan di hutan lindung maupun hutan
konservasi. Ada empat jenis cara pembakaran hutan yang diindentifikasi adalah 5:
1. Perbuatan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa
ada kewenangan atau izin untuk berada dalam kawasan hutan;
2. Perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat
memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwewenang;
3. Perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan badan hukum atau
orang yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada dikawasan
hutan;
5

Alam setia zain, 1997, Hukum Lingkungan dan Segi-Segi Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 49
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4. Perbuatan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang atau badan
hukum yang diizinkan melakukan bekerja atau berada dikawasan hutan.
Dampak dari perbuatan tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh
korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun pelaku tindak
pidana tidak semua dijatuhi pidana. Karena asas pertanggungjawaban pidana
adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Sehingga dipidana jika
mempunyai kesalahan yang dilakukan. Kapan pelaku tindak pidana dapat
mempertanggungjawabkan pidana atas kesalahannya. 6
Selama ini masih sulit untuk menjerat korporasi dalam pembakaran hutan.
Walaupun juga banyak yang terjerat, namun tidak bisa dipungkiri banyak pula
yang luput dari jeratan hukum terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan.
Salah satunya karena persekongkolan yang dilakukan secara sistematis dari pihak
korporasi dan juga pihak yang memberikan ijin terhadap pemanfaatan hutan.
Karena

tidak

ketatnya

pengawasan

tersebut

maka

banyak

terjadilah

penyalahgunaan ijin yang diberikan kepada korporasi tersebut.
Padahal kerusakan hutan atau hilangnya fungsi dari hutan memberikan
dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan alam di Indonesia.
Kegiatan pembarakan yang mengesampingkan konversi hutan mengakibatkan
penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa
bencana alam kebarakan hutan itu sendiri. Kemudian juga banyak dampak lainnya
yaitu seperti kabut asap yang tidak dapat kita pungkiri sangat menganggu
kehidupan masyarakat.
Kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap tersebut secara langsung
dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena kabut asap tersebut, banyak orang
yang sakit, atau tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena terhambat oleh kabut
6

M Nurul, Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dengan Pendekatan UU Korupsi,
https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/penindakan-pelaku-pembakaran-hutan-denganpendekatan-uu-korupsi (diakses pada tanggal 28 februari 2019)
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asap tersebut. Bisa dibayangkan kalau begitu banyaknya orang yang sakit karena
kabut asap tersebut. Yang berimbas pada mereka harus berobat dan tidak jarang
menggunakan Kartu Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS
Kesehatan) yang dimana disana negra akan turun tangan menggunakan anggaran
negara untuk meng-cover biaya pengobatan dari pasien tersebut. Yang sebenarnya
hal-hal seperti itu dapat diminimalisir dengan negara melakukan penindakan tegas
terkait pembakaran hutan yang secara sengaja dilakukan baik oleh individu
maupun korporasi.
Kemudian penulis tertarik untuk meneliti terkait riset yang dilakukan oleh
website KPK tentang penindakan pelaku pembakaran hutan dengan menggunakan
pendekatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Penulis tertarik dikarenakan mungkin di kemudian hari
dapat digunakannya riset tersebut untuk mengatasi pembakaran hutan sebagai
fenomena yang sulit diatasi di negeri ini. Namun juga perlu diteliti apakah riset
tersebut adalah merupakan suatu keputusan yang tepat apabila memang
digunakan sebagai terobosan hukum dalam penindakan pelaku pembakaran hutan.
Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
atau Corruption Perceptions Index (CPI) pada 2018. Hasilnya, Indonesia berada
di posisi ke-89 dengan skor 38. Hasil itu naik tujuh tingkat dibandingkan dengan
2017 yang berada di posisi ke-96 dengan skor 37. Artinya, Indonesia tidak sedikit
lebih baik maupun lebih buruk dalam hal korupsi. Indonesia terbilang stagnan.
IPK atau CPI sendiri dihitung secara metodologi oleh Transparency International
dengan skala 0-100. Angka 0 menunjukkan paling korup, sedangkan angka 100
paling bersih. Adapun total negara yang dihitung adalah 180. 7

7

Ilham Budiman, Survei Transparency International Indonesia: Peringkat Indeks Korupsi Indonesia
Naik (diakses pada tanggal 14 juni 2019)
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Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang
memiliki dampak negatif. Kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran
semak, adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat
memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Selain itu,
kebakaran hutan dapat didefinisikan sebagai pembakaran yang tidak tertahan dan
menyebar secara bebas dan mengonsumsi bahan bakar yang tersedia di
hutan,antara lain terdiri dari serasah, rumput, cabang kayu yang sudah mati, dan
lain-lain. Istilah Kebakaran hutan di dalam Ensiklopedia Kehutanan Indonesia
disebut juga Api Hutan. Selanjutnya dijelaskan bahwa Kebakaran Hutan atau Api
Hutan adalah Api Liar yang terjadi di dalam hutan, yang membakar sebagian atau
seluruh komponen hutan.
Manajer Departemen Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan
Sujatmiko mengatakan dalam skala Asean, Indonesia menempati urutan ke-4
setelah

Malaysia,

Brunei

Darussalam,

dan

Singapura

di

peringkat

pertama.Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam
(widespread and deep-rooted) akhirnya akan

menggerogoti habis dan

menghancurkan masyarakatnya sendiri (self destruction). Korupsi sebagai parasit
yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu
mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di
hisap.8
Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan
merupakan kebutuhan mendesak (urgent needs) bangsa Indonesia untuk
mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan
demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi
dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Pemberantasan tindak pidana
korupsi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari
8

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2006), halaman 136.
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masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin
merajarela.
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini
merupakan keharusan untuk membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang
menyebabkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dan oleh sebab itu, mengenai
korupsi sebagai kejahatan luar biasa akan dibahas pada bagian berikutnya.
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) secara tegas menyatakan
dua dampak (unsur) dari tindak pidana korupsi, yaitu "yang dapat merugikan
keuangan negara" atau "perekenomian negara". Secara gramatikal, penggunaan
kata "atau" merupakan alternatif pembuktian unsur dari tindak pidana.
Memasukan dua tipe dampak kerugian sebagai alternatif tentulah disertai dengan
maksud yang jelas dari pembuat undang-undang.9
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 003/PUU-IV/2006 telah memberikan
tafsir terhadap cara menghitung kerugian negara dengan cara menggunakan
perhitungan oleh ahli. Namun tafsir tersebut tidak menjawab persoalan mengenai
kepastian hukum dalam menghitung kerugian negara. Kelahiran Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan
salah satu upaya mewujudkan cita-cita Negara Indonesia yang terhambat oleh
pratik korupsi yang merugikan keuangan negara juga menghambat pertumbuhan
dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi serta
telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
UU Tipikor menjelaskan, maksud dari keuangan negara adalah seluruh
kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak
9

Ibid
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dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak
dan kewajiban yang timbul karena :
1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban
pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,
badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan
perjanjian dengan Negara.
Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan
perekonomian

yang

disusun

sebagai

usaha

bersama

berdasarkan

asas

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada
kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan
ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

yang

bertujuan

memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan
rakyat.
Melihat dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang kurang memiliki
efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dengan ditemukan beberapa fakta
tentang begitu maraknya terjadi pembakaran hutan yang 90% oleh manusia.
Penulis tertarik untuk memberikan pendekatan hukum yang baru terhadap pelaku
pembakaran hutan dalam sebuah tulisan yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP

PELAKU

PEMBAKARAN

HUTAN

DENGAN

PENDEKATAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO 31
TAHUN

1999

TENTANG

PEMBERANTASAN

TINDAK

PIDANA

KORUPSI”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan permasalahan
dalam penulisan:
1) Apakah pembakaran hutan dapat di klasifikasikan sebagai tindak
pidana korupsi, sehingga dapat dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi?
2) Apakah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan menyebabkan tidak dapat diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini, yaitu:
a. Mengetahui peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk
penindakan terdahap pelaku pembakaran hutan;dan
b. Mengetahui akibat hukum dari setiap Peraturan PerundangUndangan yang dapat digunakan untuk penindakan terhadap
pelaku pembakaran hutan.
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:
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a. Pengembangan

pengetahuan

mengenai

Peraturan

Perundang-

Undangan yang dapat menjerat pelaku pembakaran hutan;dan
b. Memberi informasi bahwa mungkin ada terobosan hukum yang dapat
dipakai dalam penindakan pelaku pembakaran hutan di Indonesia yang
dapat memberi efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan.

D. Metode Penelitian
Penulisan hukum ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti
dengan sifat hukum yang normatif. 10 Penelitian dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma
hukum tertulis. Dalam menggunakan penelitian yuridis normatif, penulis akan
menguraikan tentang norma-norma, pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan, pandangan para ahli di bidang hukum khususnya dalam bidang tindak
pidana korupsi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 11
Penelitian ini menggunakan bahan berupa sumber hukum primer, sekunder
dan tersier yang diuraikan sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer
Dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan primer terdiri atas UndangUndang Dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
10

Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Ed. Revisi,
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm. 60
11
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penulisan Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta:
Grafindo Persada, 2004), halaman 14.
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2) Undang-Undang

Nomor

31

Tahun

1999

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20014 tentang Perkebunan;
6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder sebagai bahan pustaka penunjang bahan hukum
primer berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku karangan para ahli,
artikel, berita, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, serta
dokumen-dokumen yang berasal dari internet
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atas bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang
digunakan adalah kamus, legal thesaurus, dan ensiklopedia yang berkaitan
dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis berupa studi kepustakaan
(library research). Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan bertujuan
untuk mendapatkan sumber hukum primer dan sekunder untuk penelitian ini. 12

12

HLWIKI International, Research Method, update 2ndof December 2014, (http://hlwiki.slais.ubc.ca),
diakses pada 28 Februari 2019
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E. Sistematika Penulisan
Berikut adalah rencana sistematika penulisan laporan hasil penelitian hukum
ini:
Bab Pertama tentang pendahuluan berisi uraian awal mengenai latar belakang
masalah hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, kemudian
terdapat pula bagian identifikasi. Perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian,
metode dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan. Rumusan masalah juga
hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam arti memungkinkan dikumpulkannya
data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang hanya
membutuhkan jawaban pendek tidak dapat digunakan dalam rumusan masalah.
Bab Kedua tentang penjabaran unsur-unsur dalam pasal 2 dan pasal 3
Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dikaitkan dengan pembakaran Hutan.
Bab Ketiga tentang Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan PerundangUndangan yang terkait dengan Penindakan Pelaku pembakaran hutan.
Bab Keempat menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-Undangan apa yang
akan menjadi lex specialis dalam penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan.
Bab Kelima tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan pada analisis Bab
Keempat mengenai apa Peraturan Perundang-Undangan yang akan menjadi lex
specialis
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