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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan ibarat dua sisi mata koin yang tidak dapat

terpisahkan.Manusia memerlukan lingkungan agar dapat bertahan hidup.Manusia

membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup.Lingkungan pun membutuhkan manusia

karena lingkungan pun tidak dapat merawat dirinya sendiri.Namun keinginan

manusia untuk mengambil manfaat dari lingkungan tidak ada habisnya sehingga

sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan salah satunya peristiwa pembakaran

lahan dengan sengaja.

Peristiwa pembakaran terjadi ada yang alami dan karena di sengaja, sehingga

bila terjadi kebakaran tersebut tidak ada persiapan untuk mengatasi pembakaran

tersebut.menurut Bambang Hero Saharjo pembakaran ialah :

“Tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran
yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari
lahan sepertiserasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri,
log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon”.
Pembakaran lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan atau

pencemaran lingkungan hidup, baik berasal dari lokasi maupun dari luar lokasi usaha

dan atau kegiatan. Salah satu contoh pembakaran yang paling sering terjadi yaitu

pembakaran lahan yang karena menggunakan biaya yang murah untuk membuka

lahan yang baru yang akan dijadikan perkebunan.
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Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 pasal 1 ayat (2) Lahan

adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau

kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.1

Pelaksanan alih fungsi lahan memerlukan izin dari pihak pemerintah

setempat.Pemberian izin tidak boleh sembarangan. Selain karena harus sesuai tata

prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus juga menjunjung

kelestarian dan daerah disekitar lahan yang akan dialihfungsikan. Tata prosedur yang

telah ditentukan pemerintah, tidak serta merta ditaati oleh pelaku yang akan

melakukan alih fungsi lahan. Pelaku lebih memilih cara yang tidak sesuai prosedur

untuk memuluskan rencana alih fungsi lahan.

Untuk memuluskan langkah alih fungsi lahan, pelaku seringkali melakukan

tindakan pembakaran lahan yang tidak sesuai posedur yang ditempuh beberapa

pelaku untuk melakukan alih fungsi lahan ke sektor lain dengan alasan cepat, dan

tentunya menelan biaya yang tidak mahal. Dengan cara ini, pelaku menjadi lebih

cepat mendirikan sektor usaha di atas lahan yang telah dialih fungsikan tersebut.

Pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana pembakaran lahan, berkaitan

dengan sikap kesadaran hukum pentingnya aturan berupa hukum positif, oleh karena

itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan undang-

undang, tetapi lebih pada tataran implementasi, sehingga pemahaman terhadap tindak

pidana pembakaran lahan tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan

pada tataran implementasi penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum

1Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001, Pasal 1 ayat (2)
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Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana

pembakaran lahan diatur dalam Undang-undang No.39 Tahun 2014 tentang

perkebunan pasal 56 ayat (1) bahwa ketentuan tersebut mengatur setiap pelaku usaha

perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Begitu juga dalam Pasal 108 Undang-undang No.39 Tahun 2014 Tentang

Perkebunan yaitu mengatur mengenai “Setiap pelaku usaha Perkebunan yang

membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.2

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dituntut setiap

orang yang dengan sengaja membuka lahan perkebunan dengan cara membakar akan

dikenakan sanksi pidana. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali peraturan yang

melarang pembakaran lahan, pada kenyataannya yang terjadi dilapangan penegakan

hukum peraturan tersebut masih sangat lemah.Namun tidak membuat efek jera

terhadap pelakunya walaupun sudah banyak aturan-aturan yang melarang perbuatan

tersebut.

Sebagai contoh kasus pembakaran lahan yang terjadi di Jujuhan Ilir

Kabupaten Bungo pada tahun 2018. Jumadi bersama dengan Budi Hariyanto

membuka lahan perkebunan dengan cara memotong-motong ban sepeda motor dan

mempersiapkan korrek api/mancis kurang lebih di 10 titik lahan akhirnya kumpulan

bekas tebangan pohon-pohon dan semak belukar yang ada dalam lahan tersebut

2Pasal 56 ayat (1), Undang-undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
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terbakar yang selanjutnya akan ditanam kelapa sawit padahal hal tersebut merupakan

perbuatan yang dilarang.

Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

pembakaran lahan adalah sulitnya aspek pemuktian berkenaan dengan perbuatan

pembakaran lahan sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum melalui proses

peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, bahkan tidak

jarang membebaskan para pelakunya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan

megkajinya dalam skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PELAKU YANG MEMBAKAR LAHAN DITINJAU DARI UNDANG-

UNDANG PERKEBUNAN NO.39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

(Studi Putusan No.159/pid.sus-Lh/2018/PNMrb)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok

permasalahan adalah bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang

Membakar Lahan Ditinjau Dari Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang

Perkebunan (Studi Putusan No.159/pid.sus-Lh/2018/PNMrb) ?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah

Pertanggung jawaban pidana pelaku yang membakar lahan ditinjau dari undang-

undang perkebunan No.39 Tahun 2014 (Studi Putusan No.159/pid.sus-Lh/2018/PN

Mrb).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran di

bidang hukum yangakan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana,

khususnya mengenai tindak pidana khususdi bidang lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis yakni berguna bagi pihak-pihak penegakan hukum

yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai tindak

pidana pembakaran lahan.

3. Manfaat Bagi Penulis

a. Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan

wawasan penuliskhususnya berkaitan dengan tindak pidana pembakaran

lahan.

b. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat

untukmemperoleh gelar sarjana hukum.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Mahrus Ali dalam

bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana Korporasi” adalah

pertanggungjawaban seseorang terhadap kejahatan (tindak pidana) yang

dilakukannya.Tegasnya pertanggungjawaban terjadi karena adanya tindak pidana

yang dilakukan seseorang.3Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai suatu

bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas),

yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang

didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas

yang didasarkan pada nilai kepastian.sehingga pelaku tidak dipidana kecuali

kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi

syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.Dasar adanya perbuatan pidana

3Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013,
Hal.93
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adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas

kesalahan.4

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap

tindak pidana yang dilakukannya.Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu

adalah tindak pidana yang dilakukannya.Terjadinya pertanggungjawaban pidana

karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.Pertanggungjawaban

pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hokum

pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu

perbuatan tertentu.5

Istilah pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdapat perbedaan dikalangan

para ahli hukum pidana.Roeslan Saleh menyebut dengan pertanggungjwaban dalam

hukum pidana.Moeljatno menyebutkan dengan pertanggungjwaban dalam hokum

pidana.Sementara itu, Sudarto, Sianturi yang diikuti muladi, Barda Nawawi Arief

lebih cenderung menggunakan istilah pertanggungjwaban pidana.6

Menurut Simons pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan psikis

sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi

dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan

psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan hubungan antara

keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.7

4 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm, 156.
5Ibid, Hlm 157.
6 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indinesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung,

2014, 114.
7 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

2015, Hlm, 156.
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Berdasarkan uraian diatas bahwa masalah pertanggungjawaban pidana

berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan, dalam hokum

pidana ini berarti mengenai jantungntya demikian dikatakan oleh Idema. Sejalan

dengan itu menurut Saver ada trias, 3 pengertian dasar hokum pidana yaitu8 :

a. Sifat melawan hukum

b. Kesalahan

c. pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus

hukum, yaitu liability dan responsibility Liability merupakan istilah hukum yang luas

yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang  pasti, yang

bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara

aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang

menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu

kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi

juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.Dalam

pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan

oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada

pertanggungjawaban politik.9

8 Erdianto Efendi, Op,Cit, Hal, 116.
9 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 335-

337
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Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau

suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas

hukum pidana.Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum

nulla poena sine pravia legeatau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini

menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang

telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.Dasar ini

adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseornag atas perbuatan yang telah

dilakukannya.Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggunngjawabannya apabila

seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar

peraturan perundnag-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang

dan diancam denganpidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam

suatu aturan perundang-undangan.Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru

dapat dimintakan pertanggungjawabn apabila perbuatan itu memang telah diatur,

tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila

peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan

adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan

hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Menurut Muladi dan Dwitja Pryatno, dalam masalah pertanggungjawaban

pidana terdapat 2 pandangan, yaitu pandangan yang monistis dan pandangan

dualistis. Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simmons yang

merumuskan “straafbarfet” suatu perbuatan yang oleh hokum diancam dengan
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hukuman, bertentangan dengan hokum, dilakaukan oleh seseorang yang bersalah dan

orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.10

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut pandangan Monistis tentang straafbarfeit atau criminal act

berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut

pembuat delik yang meliputi11 :

a. Kemampuan bertanggungjwab

b. Kesalahan dalam arti luas dan/ atau kealpaan

c. Tidak ada alasan pemaaf

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab, Van

Hammel memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi 3

hal :

1) Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya

2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan

ketertiban masyarakat

3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat12

Kesalahan geen straafzonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai

dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hokum

dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi13

10 Erdianto Efendi, Op Cit, Hal 114.
11Ibid, Hal, 115.
12 Eddy O. S, Op,Cit, Hal 163.
13 Erdianto Efendi, Op, Cit,Hal, 118.
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1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan

perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan,

maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menenutukan apakah seseorang

akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk

mengatakan bahwa seseornag memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka

dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa

seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut

ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok

pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak

melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan

yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas “nullum

delictum nulla poena sine praevia lege poenali” artinya tidak dipidana suatu

perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai

larangan perbuatan tersebut14

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan

psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang

sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku

14 Moeljalento.Asas-Asas Hukum Pidana.(Jakarta: Edisi revisi, Renika Cipta, 2015) hlm25
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dapat dicela atas perbuatannya15. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti

luas.

Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti

kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada

dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti

normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang,

kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalm diri seseorang, kesalahan

mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinya rasakan, kesalahan psikologis ini

sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak real, kesalahan psikologis susah

dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui16

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan

dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang

lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan

yang dipandangdari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan

dan kesalahan kealpaan dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan

menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat

kesalah baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan

atau opzettelijik bukan unsur culpa.Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas

15 Erdianto Efendi, Op, Cit,Hal, 118.
16 Moeljalento, ,Op, Cit, Hal 114.
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mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan

tindak pidana dengan unsur kesengajan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini

tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatananya diancam oleh

undang-undang , sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan

oleh pelaku merupaka perbuatan yang bersifat “jahat”.

d. Kealpaan (culpa)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai

apa yang diamksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud

dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan

salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar

yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno menerangkan bahwa kealpaan adalah suatu struktur gecompliceerd

yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan

disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua

yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai).

Dari kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian berikut di atas, sebuah perbuatan pidana

dapat dikenakan alasan pemberat apabila ada pembuat yang dapat bertanggungjawab

dan tidak ada alasan pemaaf.

1) Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis

pembuat.Kemapuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan

pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan

bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban
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pidana.Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan

pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan

ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki

kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak

dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana

atas suatu kejadian tindak pidana .

2) Tidak ada Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat

melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu

tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi

jalur hukum.Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan

oleh dirinya sendiri.Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar

dirinya.17

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan

pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalaahannya

menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat

alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggujawaban berkaitan dengan hal ini

ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri

pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat

tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanaya

17 Chairul Huda.Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban
Pidana Tanpa Kesalahan.(Jakarta: Kencana, 2006) hlm116
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karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak

pidana tersebut .

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan

pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu

perbuatan.Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya

memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah

suatu alas an“pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan

alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah

melakukan pelanggar hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.18

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaaan

darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan,

menjalankan perintah jabatan yang sah.Keadaan darurat merupakan salah satu alasan

pembenar, yaitu suatu alsan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk

memilih suatu Tindakan.

e. Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat

darisegi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan

perbuatan tersebut.19Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu

melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya,

yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu

18Hanafi Amrani, Mahrus Ali.Sistem Pertanggungjawaban Pidana.(Jakarta: Rajawali Pers,
2015) hlm52

19Mahrus Ali.Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Cetakan Kedua Sinar Grafika, 2012)
hlm157
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untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus

menghindari perbuatan demikian.20

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban

pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut

melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang

melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah

seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau

tidak.  Pertanggungjawaban pidana dalam comman lawsystem selalu dikaitkan dengan

mens rea dan pemidanaan (punishment).

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu

hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disni

pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban

disini memiliki fungsi control sisosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi

tindak pidana.Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system

berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh

keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (a guilty mind). Guilty

mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang

dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah,

sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab.

Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka

pembuat pidana harus dipidana.Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind)

20Ibid, hlm158
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berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya

pembuat.Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena

melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka

orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan

sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan

bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang

lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang

lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu control karena setiap

orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban

pidana .

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus

mengandung kesalahan.Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan

(opzet) dan kelalaian (culpa).21

1. Kesengajaan (opzet)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga

macam,yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat

dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak

ramai.Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si

pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.Karena dengan adanya

21 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, op.cit hlm52-55
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kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar

menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan

diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia

tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu

kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya

mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang

menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan

seseorang yang dilakukannya .

2. Kelalaian (culpa)

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga

culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik

culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan

pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik

kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi

yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri,

perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang

menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik
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kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu

sendiri sudah diancam dengan pidana.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk

membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.Mengingat

hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka

unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena

pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung

jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa

mungkin jiwanya tidak normal.

3. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum

pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, dayapaksa, pembelaan

terpaksa melampaui batas.22Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab

telah dijabarkan sebelumnya, hal iniberkaitan dengan keadaan seseorang dapat

atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban

mengenai suatu halyang telah diperbuat.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan

sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan /dijatuhkan kepada

seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Satochid

22Ibid.hlm67
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Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang

oleh undang-undang hokum pidana diberikan kepada seseorang ang melanggar

sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana23

Konsep tindak pidana telah dirumuskan oleh banyak ahli hukum pidana.

Antara konsep yang satu dengan yang lain yang mereka kemukakan memiliki

kesamaan substansi, tapi ada juga yang berbeda makna dan implikasi hukumnya.

Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut24

Tindak Pidana dipakai sebagai pengganti strafbaar feit. Menurut Muljatno,

tindak Pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, Konsep

hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak

pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa

pidana, perbuatan pidana dan delik.Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak

tindak pidana tersebut dengan “straf baar feit” atau delict.Berikut ini pendapat

beberapa sarjana mengenai tindak pidana.25

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau

ketertiban yang dikehendaki oleh hokum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana

adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.Pengertian demikian mengenai

23 Muhhamad Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana, USU Press, 2015, 142-143.
24 Mahrus Ali, Op Cit, Hlm 51.
25 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I),Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010,

Hal. 71
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perbuatan pidana adalah pengertian yang dipakai dalam KUHP.Perbuatan pidana

hanya menunjukan sifatnya yang perbuatan terlarang.26

Menurut Vos dan Hazenwinkel Suringa secara tegas mendefinisikan

perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Menurut Vos “adalah

kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman” sedangkan

suringa memberi pengertian perbuatan pidana “adalah sebuah istilah, setelah

dipertimbangkan pada akhirnya dipilih untuk setiap kelakuan perbuatan yang

diancam pidana atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan

dan pelanggaran-pelanggaran27

Sedangkan Perbuatan Pidana Menurut Moelyatno adalah perbuatan yang

bertentangan oleh hukum yang masuk dalam kategori perbuatan melawan

hukum.Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan

masyarakat. Dengan kata lain perbuatan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang

merugikan masyarakat dan dilarang untuk dilakukan28

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-

unsurnya maka yang mula-mula yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu

tindakan manusia, dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang

dilarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu

26 Roesman Saleh, Perbuatan PIdana dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru,
Jakarta, 2019, Hlm,9

27 Eddy O.S. Hiariej, Op, Cit, 2015, hal 124.
28Ibid, Hlm, 122.
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tindakan itu dapat merupakan “een doen” atau “een niet doen” atau dapat merupakan

“hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di

dalam doktrim juga sering disebut sebagai “een laten” yang juga berarti hal

mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).29

Tindak pidana pada dasarnya merupakan gabungan beberapa unsur yang

menggambarkan sebuah tindak pidana.Pada umumnya dikategorikan kepada dua

macam unsur yakni unsur subyektif dan obyektif.Unsur subjektif adalah unsur-unsur

yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan

yang termasuk kedalamnnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaaan-keadaan mana tindakan-tindakan nndari si

pelaku itu harus dilakukan30

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah31 :

a) Perbuatan.

b) Yang dilarang (oleh aturan hukum).

c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

R. Tresna mengemukakan, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)

b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c) Diadakan tindakan penghukuman

29 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
1997,hlm.193

30Ibid, Hlm 193.
31 Adami Chazawi, Op Cit, Hlm 80.
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Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

 Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan).

 Diancam dengan pidana.
 Melawan hukum.
 Dilakukan dengan kesalahan dan Oleh orang yang mampu

bertanggungjawab.

a. Unsur-Unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau berhubungan

dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam

hatinya (mens rea).

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:32

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud dari suatu percobaan atau pooging seperti yang dimaksud

Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau ooggmerk seperti yang terdapat misalnya

didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,
pemalsuan dan lain-lain.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal
340 KUHP.

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur-Unsur Objektif

Unsur-Unsur Objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan (actus

rea) dari sipelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana

adalah:

32 Teguh Prasetyo, Hukum pidana, Edisi Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, jakarta, 2010,
hlm49
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1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.

2. Kualitas dari sipelaku, misalnya, “keadaan bagi seseorang pegawai

negeri” didalam kejahatan jabatan nmenurut Pasal 415.

3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab

dengan sesuatu kenyataan sebagai suatu akibat.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur

perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu :

1. Pertama perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang
berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh
hukum.

2. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan
hukum baik dalam pengertiannya formil maupun materiil.

3. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai kelakuan dan
akibat yang dilarang oleh hukum33

C. Tinjauan Umum Mengenai Lahan Perkebunan

1. Pengertian Lahan Perkebunan

Dalam Pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan (UU Perkebunan) memberikan definisi perkebunan adalah segala

kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat

dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman

Perkebunan. Sementara dalam ayat 7 (tujuh) memberikan pengertian lahan

perkebunan adalah lahan  bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.34

33 Mahrus Ali, Op.cit, hal, 100.
34 Mahrus Ali, Hukum Pidana Lingkungan, Rajawali Pers, Depok, 2020, Hlm 135.
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Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingingan memberikan pengertian Lahan

perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis

atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan

(pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk

konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman industri seperti kakao,

kelapa, dan teh.Dalam pengertian bahasa Inggris, “perkebunan” dapat mencakup

plantation dan orchard.Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran

volume komoditas yang dipasarkannya.35

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/Kb.400/2/2016

Tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial, Perkebunan adalah

segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana

produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait

tanaman perkebunan, namun tidak ada secara eksplisit dirumuskan dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengenai definisi dari lahan

perkebunan.

2. Jenis-jenis Lahan Perkebunan

Klasifikasi yang dikemukakan oleh Verstappen dan Van Zuidam dasar

klasifikasinya adalah morfometri (berdasarkan ukuran lahan), morfografi

(berdasarkan bentuk permukaan), morfogenesis (berdasarkan asal usul lahan),

35 Pusat Penelitian  dan Pengembangan, Definisi (arti) Perkebunan, 02, September 2020,
diakses pada 02 September 2020 di laman,http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/definisi-
perkebunan/
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morfokronologi (berdasarkan proses pembentukan lahan), dan litologi (berdasarkan

jenis batuan lahan). Pembagian klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bentuk lahan asal struktural yaitu bentuk lahan yang terjadinya sangat
dipengaruhi oleh keadaan struktur geologinya. Contohnya:

1) Kuesta yaitu bentuk lahan yang terbentuk oleh batuan sedimen
yang mempunyai kemiringan perlapisan batuan ke satu arah.

2) Plato yaitu bentuk lahan yang terbentuk oleh batuan sedimen yang
membentuk morfologi relatif datar, terdapat pada elevasi yang
relatif tinggi di atas permukaan laut.

3) Pegunungan lipatan yaitu bentuk lahan yang terjadi terutama
karena adanya proses perlipatan batuan.

b. Bentuk lahan asal vulkanik (gunung api). Bentuk lahan ini merupakan
bentuk lahan yang proses terjadinya terutama akibat dari adanya kegiatan
gunung api.

c. Bentuk lahan asal denudasional (erosi, mass wasting, dsb). Bentuk lahan
ini merupakan bentuk lahan yang terjadi terutama oleh prosesproses
pelapukan, erosi, dan transportasi.

d. Bentuk lahan asal fluvial (aliran air), bentuk lahan ini merupakan bentuk
lahan yang dihasilkan oleh proses aktivitas sungai.

e. Bentuk lahan asal marina (pasang surut). Bentuk lahan ini merupakan
bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas laut.

f. Bentuk lahan asal glasial (es). Bentuk lahan ini merupakan bentuk lahan
yang dihasilkan oleh proses pembekuan dan pencairan es.

g. Bentuk lahan asal aeolian (angin). Bentuk lahan ini merupakan bentuk
lahan yang dihasilkan oleh aktivitas angin.

h. Bentuk lahan asal solutional (karst). Bentuk lahan ini merupakan bentuk
lahan yang terbentuk dari batuan yang mempunyai sifat dapat larut oleh
air yaitu batu gamping.

i. Bentuk lahan asal organik. Bentuk lahan ini merupakan bentuk lahan
yang terbentuk oleh proses-proses organik. Misalnya: Terumbu karang36

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pembakaran Lahan

1. Tindak Pidana Pembakaran Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Kerusakan lingkungan akibat Kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan

kerusakan pemukiman masyarakat setempat disekitar hutan yang terbakar.Kerusakan

36Bambang Deliyanto, Modul 1 Pengenalan Lahan, Hlm 18.
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lingkungan  berupa asap yang pekat selain mengganggu bahkan merusak kesehatan

paru-paru, juga mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat dan aktifitas warga

baik orang dewasa, maupun anak anak terkait pendidikan, begitu pula kebakaran

hutan mengganggu aktifitas transportasi udara maupun darat. Dalam upaya

perlindungan  terhadap hutan, harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan

dengan perlindungan terhadap lingkungan atau ekosistem secaraglobal.

Lingkungan global menurut Soemarwoto37 adalah lingkungan hidup sebagai

suatu keseluruhan, yaitu wadah kehidupan yang di dalamnya berlangsung hubungan

saling mempengaruhi (interaksi) antara makhluk hidup (komponen hayati) dengan

lingkungan tempat hidupnya (komponen non hayati). Oleh karena itu

hutanyangdidalamnyamerupakansuatukesatuan ekosistem hayati yang didominasi

oleh tempat tumbuhnya pohon-pohon, kumpulan aneka jenis tanaman, tempat

kehidupan berbagai jenis satwa atau hewan, sumberdaya alam yang ada dibawah

tanah sumber bahan energi seperti mineral dan batubara, berbagai siklus sumber mata

air, siklus nutrisi, apabila hutan dirusak atau dibakar dengan sengaja maka dampak

yang timbul akibat kebakaran hutan akan mempengaruhi ekosistem karena sumber

daya alam yang ada didalamnya akan banyak yangpunah.

Terkait hal tersebut pemerintah telah membentuk Undang-undang Nomor 32

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya

disebut UUPPLH, dalam Pasal 1 angka 2 UU PPLH menyebutkan bahwa:

37O. Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta: Djambatan,
1991, hlm. 20- 21.
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“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum.”

Kemudian dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) disebutkan bahwa:
“Dalam rangka perlindungan lingkungan hidup ini, maka setiap orang
dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.”

Sedangkan pada Pasal 69 ayat(2) menyebutkanbahwa:
“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperlihatkan
dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Pada penjelasannya disebutkan bahwa:
yang dimaksud dengan kearifan lokal pada pasal 69 ayat (2) adalah
melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 Ha (duahektar)
per kepala keluarga untuk ditanam ijenis varietas lokal dan dikelilingi oleh
sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Ketentuan pidana pada pasal 98 dan pasal99 UU PPLH menyebutkanbahwa:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan

dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar  rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan denda
paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliarrupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pasal 99

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku
mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air
laut,ataukriteriabakukerusakanlingkungan hidup, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumiliar  rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tigamiliarrupiah).
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(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
sedikit Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah) dan paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliarrupiah).

(3) Apabila dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar  rupiah) dan
paling banyak Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliarrupiah).

Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki

terjaminnyakualitashidupyangbaikbagigenerasi sekarang dan generasi yang akan

datang melalui pelestariandayadukungekosistem.Artinyadalam proses dan capaian

pembangunan harus terdapat keseimbanganantarakepentinganekonomi,sosial dan

pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang memiliki

kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitashidupnya.

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH yang membolehkanmasyarakat

melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan merupakan salah satu

akar permasalahan timbulnya kebakaran hutan dan lahan, sehingga menjadi celah

untuk disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, untuk melakukan

pembukaan perkebunan maupun pertambangan dengan cara membakar lahan di

hutan.Apabila masyarakat diperbolehkan melakukan pembakaran untuk pembukaan

lahan bagi usaha perkebunan pada areal hutan bahkan sampai maksimal seluas 2 Ha,

Jika dihitung apabila jumlah kepala keluarga disekitar hutan tersebut melebihi

jumlah seratus kepala keluarga maka menjadi 200 Ha, ditambah korporasi yang

melakukanhal yang sama, maka besarnya api yang akan menyambar pepohonan di

dalam hutan akan cepat meluas ke tempat lainnya. Apalagi kalau sampai berbarengan

melakukan pembakaran hutan dan lahan tersebut, sudah  pasti terjadi kebakaran
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hutan dan lahan yang dashyat dan mengerikan sekaligus mengenaskan seperti yang

terjadi berulang kali setiap tahun. Hal ini juga bukan rahasia umum bahwa korporasi

ikut menyumbang terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut, Sangat

disayangngkan menteri KLHK tidak mau membuka nama-nama dari korporasi yang

melakukan pembakaran  hutan danlahan.

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam praktek di

lapangan ber- mula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan penyelidikan

dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan eksekusi

putusan hakim, harus pula memperlihatkan sifat-sifat yang khas dan kompleksitas

dari suatu kasus lingkungan hidup, karena penegakan hukum lingkungan kepidanaan

juga dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama

yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan,pemantauan lingkungan

dan penegakan hukum lingkungan administrasi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembakaran Lahan Pasal 108 UU PPLH

Dalam tindak pidana pembakaran lahan terdapat jenis-jenis tindak pidana

pembakaran lahan yang disebutkan didalam pasal 108 Undang-undang Republik

Indonesia No.39 tahun 2014 tentang perkebunan meliputi beberapa macam jenis.

Maka unsur-unsur tindak pidana hak cipta yang terkandung dalam putusan kasus ini

adalah :

Pasal 108 terdiri dari satu (1) ayat, yang rumusan tindak pidana tersebut bila dirinci,

maka unsur-unsurnya adalah :

a. Subjektif

Setiap pelaku usaha
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Pelaku usaha perkebunan menurut pasal 1 angka 8 UU Perkebunan No.32

tahun 2009 terbagi dalam dua jenis yakni : perkebunan dan perusahaan

perkebunan yang mengelola usaha perkebunan

b.Objektif

- Dilarang membuka dan/ atau mengelolah lahan dengan cara membakar

Adanya suatu ketentuan atau norma tentang suatu perbuatan yang tidak

boleh dilakukan dan apabila dilakukan akan dikenakan sanksi.

- Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

perbuatan itu.

Bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat

mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana: Adapaun orang yang

menyuruh melakukan sedikitnya ada dua orang pelaku yaitu yang menyuruh dan yang

disuruh, sedangkan orang yang turut melakukan sedikitnya harus ada 2 orang yaitu

orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, jadi kedua

orang itu semua nya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau

elemen dan peristiwa pidana itu.
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BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan

yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang.Ruanglingkup penelitian

ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan

kepada pelaku tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan secara bersama-sama

dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus-Lh/2018/PN Mrb

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang

dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka

atau bahkan dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Penelitian ini disebut juga

penelitian kepustakaan (Library Research), pada penelitian Normatif yang diteliti

hanya bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis

bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (statute approach)

yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam

kasus tersebut.
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C. Metode Pendekatan Masalan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode pendekatan kasus (case approacht) yaitu dengan cara menganalisis Putusan

(Nomor 159/Pid.Sus-Lh/2018/PNMrb)

b. Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan

menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain:

a. Data Primer (primary law material)

yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum

(perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak

berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan Hakim). Penelitian ini

bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Merbau Nomor

159/Pid.Sus-Lh/2018/PN Mrb, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

b. Data Sekunder (secondary law material)

yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli

hukum, yurisprudensi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Data Tersier (tertiary law material)
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yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet

dan seterusnya.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah,

maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian

kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media

cetakdan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang

diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul

skripsi.

F. Analisis Sumber Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

analisis terhadap putusan Nomor 159/Pid.Sus-Lh/2018/PN.Mrb yaitu Pertanggung Jawaban

Pidana Pelaku Yang Membakar Lahan di Tinjau dari Undang-undang Perkebunan No.39 Tahun

2014. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik

kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.


