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KATA PENGANTAR

Kebakaran besar yang mengakibatkan asap pada 2015 mer-
upakan pembelajaran pentingnya memperhatikan aspek 
lingkungan dalam arus utama pembangunan. Berbagai 
respon pemerintah kemudian seperti pembentukan BRG 

adalah satu landasan upaya perbaikan dalam pengelolaan lahan 
gambut berkelanjutan di Indonesia. Ketika upaya ke depan terhadap 
perbaikan pengelolaan gambut telah ditetapkan landasannya, namun 
tidak paralel dan diikuti dengan upaya penegakan hukum atas tindak 
pidana kebakaran itu sendiri. Padahal penegakan hukum adalah 
aspek penting penopang tegaknya praktek tata kelola kehutanan dan 
lahan yang baik. 

Publik  Review SP3 15 perusahaan diduga terlibat kebakaran ini 
merupakan satu upaya Jikalahari untuk terus mengingatkan prinsip 
keadilan dalam tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Keadilan 
tidak hanya dalam aspek akses dan hak mengelola, namun juga 
keadilan bagi publik lebih luas untuk mendapatkan jaminan hak atas 
hidup yang sehat, dan tidak beresiko pada kondisi yang membahaya-
kan kehidupan masyarakat, terutama anak-anak sebagaimana terjadi 
sebagai dampak kebakaran besar di  tahun 2015. 

Belum genap setahun pasca kebakaran besar di bulan September 
2015, masyarakat Riau harus menghadapi kenyataan pahit bahwa 
Polda Riau menerbitkan SP3 15 perusahaan dari 18 perusahaan yang 
diduga konsesinya terbakar. Keluarnya SP3 15 perusahaan diduga 
konsesinya terbakar ini juga penuh kejanggalan dan kelemahan, 
sekaligus menunjukkan ketidakberpihakan penegakan hukum atas 
hak hidup publik. 

Hasil Eksaminasi dari keputusan SP3 15 perusahaan terlibat karhutla 
ini mengungkap beberapa kelemahan dalam keluarnya SP3 15 pe-
rusahaan misalnya ahli yang dihadirkan tidak berkompeten, keleng-
kapan sarpras pemadaman yang dimiliki perusahaan tidak memadai, 
bahkan beberapa perusahaan tidak memiliki kelengkapan legal untuk 
beraktivitas secara layak di atas lahan tersebut. Tentu saja masih ba-
nyak faktor-faktor lain sebagai temuan dan analisis tim Eksaminator 
yang dapat dibaca dalam Publik Review SP3 15 perusahaan terlibat 
karhutla ini. 

Alasan dan pertimbangan untuk membuka kembali SP3 15 perusa-
haan terlibat kebakaran telah tersaji dalam Publik Review ini. Se-
moga dapat memberikan pencerahan dan motivasi bagi publik untuk 
terus mendorong penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya 
bagi masyarakat, namun juga bagi alam, lingkungan dan kehidupan 
mendatang. Dan aparat penegak hukum secara khusus, untuk mem-
berikan kerja terbaik dan maksimal, tidak tebang pilih dalam penega-
kan hukum Indonesia terutama jika menyangkut tindak pidana yang 
melibatkan korporasi. Salam.

Woro Supartinah
Koordinator Jikalahari

MENGINGAT ASAP, MENOLAK LUPA!
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Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas 15 Korporasi pelaku pembakaran hutan dan 
lahan oleh Polda Riau pada Januari hingga Juni 2016 sangat mengejutkan dan menyakiti masyarakat Riau. 
Pasalnya, pada 2015, Provinsi Riau dilanda bencana kabut asap yang sangat parah hingga mengakibatkan 
5 warga Riau meninggal dunia dan lebih dari 97.139 warga menderita penyakit: infeksi saluran pernapasan 
akut (ISPA) 81.514, pneumonia 1.305, asma 3.744, iritasi mata 4.677, iritasi kulit 5.899. Bandara ditutup 
hampir dua bulan. Tak hanya masalah kesehatan, World Bank mencatat kerugian ekonomi akibat karhutla 
mencapai Rp 20 triliun. 

Informasi terbitnya SP3 pun tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Baru setelah 
Jikalahari menyampaikan siaran pers kepada awak media pada 19 Juli 2016 terkait hasil investigasi Jikala-
hari yang menemukan 11 korporasi telah dihentikan penyidikannya. Kesokan harinya Polda Riau menyam-
paikan 15 dari 18 korporasi yang ditangani karena kasus karhutla telah dihentikan penyidikanya.

Dalam dokumen SP3 disebutkan bahwa salah satu alasan yang digunakan oleh Polda Riau karena tidak 
cukup bukti. Alasan kurang cukup bukti  bertentangan dengan temuan investigasi Jikalahari. Sepanjang 
September 2016, Jikalahari melakukan investigasi di 15 konsesi korporasi yang di SP3kan oleh Polda 
Riau. Hasil investigasi menemukan Pertama, benar areal 15 korporasi terbakar pada 2015, Kedua, dominan 
kebakaran di kawasan hutan bergambut, Ketiga, kebakaran terulang di dalam konsesi perusahaan, Keempat, 
bekas terbakar ditanami akasia dan sawit, Kelima, areal korporasi terbakar dominan berkonflik, Keenam, 
izin perusahaan telah dicabut, Ketujuh, ada berbagai modus sebelum pembakaran hutan dan lahan, dan 
terakhir, korporasi berada dalam kawasan hutan. 

Alasan tidak cukup bukti juga bertentangan dengan keterangan ahli Prof. Bambang Hero Saharjo yang 
menangani kasus tersebut yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Karhutla DPR RI. 
Dalam RDP tersebut, Prof. Bambang dalam penjelasannya yang dituangkan dalam BAP ahli menerangkan 
berdasarkan hasil penelitiannya di laboratorium dan didukung pengamatan ke lapangan disimpulkan telah 
terjadi pembakaran dengan sengaja di areal tersebut.

Jikalahari menilai penerbitan SP3 atas 15 korporasi tersebut bertentangan dengan peraturan dan perun-
dang-undangan yang berlaku seperti UU 32 tahun 2009 dan UU 41 jo UU 18 tahun 2013 tentag Perlindun-
gan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manaje-
men Penyidikan Tindak Pidana.

Padahal, dari rekam jejak penegakan hukum atas kasus karhutla, Polda Riau tidaklah baru dan minim 
pengalaman. Pada kasus terdahulu, ada 4 perkara karhutla yang ditangani Polda dan sampai ke tahap P21 
didasarkan pada scientific evidence. PT Adei Plantation and Industry diputuskan bersalah di PN Pelalawan 
pada September 2014. PT Nasional Sagu Prima disidangkan pada akhir 2014 hingga awal 2015. 

Berbagai upaya juga dilakukan oleh masyarakat Riau untuk mendesak Polda Riau melanjutkan penyidikan 
atas 15 korporasi tersebut. salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui jalur litigasi berupa gugatan 
praperadilan. Tercatat hingga saat ini, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyidangkan 3 gugatan pra-
peradilan yang diajukan oleh masyarakat atas SP3 15 korporasi.

Gugatan pertama diajukan oleh Ferry, masyarakat Riau yang emudian ditolak oleh hakim tunggal Ria Sorta 
Neva karena dianggap tidak memenuhi legal standing sebagai penggugat. Gugatan kedua dan ketiga diaju-
kan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Pada sidang kedua, gugatan yang diajukan Walhi 
ditolak oleh hakim tunggal Ria Sorta Neva dengan pertibangan bahwa penerbitan SP3 oleh Polda Riau tel-
ah sesuai prosedur. Begitu juga pada sidang ketiga, hakim tunggal Fatimah menolak gugatan yang diajukan 
Walhi karena penerbitan SP3 sudah sesuai prosedur.

Dari dugaan pelanggaran penerbitan SP3 atas 15 korporasi dan putusan hakim yang menolak  gugatan 
praperadilan yang diajukan oleh masyarakat dirasa perlu untuk dilakukan kajian lebih mendalam. Jikalaha-
ri menggagas untuk melakukan publik Review atas penerbitan SP3 atas 15 korporasi Karhutla oleh Polda 
Riau dan Putusan Praperadilan dengan menggunakan panduan Publik Review (Eksaminasi Publik Peratur-
an Perundangan) yang dikembangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

SEKAPUR SIRIH
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Setelah mengumpulkan dokumen SP3 atas 15 korporasi, putusan praperadilan dan peraturan perundang-un-
dangan, selanjutnya Jikalahari meminta akademisi, ahli dan praktisi selanjutnya disebut Majelis Eksami-
nasi, yang berintegritas, berkompeten serta memiliki keahlian berkaitan dengan objek publik review untuk 
berdiskusi dan mengkaji bersama putusan praperadilan dan penerbitan SP3 tersebut. 

Majelis Eksaminasi terdiri dari 4 orang, yaitu, Prof. Bambang Hero Saharjo, M.Agr , Ahli Kebakaran Hutan 
dan Lahan, Guru Besar IPB, Dr. H. M. Arif Setiawan, MH, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indo-
nesia, Henry Subgyo,SH, MH, Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dan Suryadi, SH,  
Praktisi Advokat sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau.

Publik Review ini bertujuan untuk mengkaji penerbitan SP3 atas 15 korporasi oleh Polda Riau dan Putusan 
Praperadilan yang diajukan oleh masyarakat, serta  dapat dihasilkan dokumen yang memberikan arahan 
kepada masyarakat umum dan penegak hukum khususnya  untuk menindaklanjuti penindakan hukum atas 
kasus yag di SP3kan oleh Polda Riau.

Dari publik review ini juga merekomendasikan kepada Presiden RI untuk membentuk tim independen 
untuk mereview SP3 atas 15 korporasi dan penegak hukum, Kepolisian, Kementerian LHK dan Mahkamah 
Agung untuk mengoptimalkan kinerja penyidik serta hakim sesuai dengan peraturan dan perundang-undan-
gan yang berlaku.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi 
baik secara materil maupun inmateril hingga terlaksananya publik review ini. semoga hasil publik review 
ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan untuk penanganan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, 
khususnya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi di Indonesia dan Provinsi Riau.

Maret, 2018

Tim Perumus Publik Review
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1BAB I PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Sepanjang Januari-November 2015, Rakyat Riau menghirup polusi kabut asap dari pembakaran hutan dan 
lahan gambut. Polusi asap kian pekat dan menyelimuti Riau terparah sejak Juni-November 2015. ISPU 
selalu berada di level “Berbahaya”, bahkan melebihi ambang batas ISPU. 

Saat itu Rakyat Riau marah besar, lantaran Plt Gubernur Riau baru menetapkan status “tanggap darurat” 
pada 14 September 2015, itupun setelah gerakan sosial mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan melalui media sosial. Plt Gubernur Riau baru sibuk bekerja dan segera membangun 
tujuh posko kesehatan bagi masyarakat terdampak asap karhutla. Pelayanan kurang dan seadanya, korban 
polusi asap hanya diberi masker tipis, vitamin, dan hanya tiga posko yang menyediakan oxycan dan oksi-
gen portable. 

Di tengah amarah rakyat, lima warga Riau meninggal akibat menghirup polusi kabut asap: tiga anak kecil 
dan dua orang dewasa meninggal. Rakyat Riau berduka: lebih dari 97.139 warga menderita penyakit: in-
feksi saluran pernapasan akut (ISPA) 81.514, pneumonia 1.305, asma 3.744, iritasi mata 4.677, iritasi kulit 
5.899. Bandara ditutup hampir dua bulan. Tak hanya masalah kesehatan, World Bank mencatat kerugian 
ekonomi akibat karhutla mencapai Rp 20 triliun. 

MoEF dan BNPB mencatat bahwa pada 2015 lahan di Riau terbakar hingga mencapai 186.069 hektar. 
Diantara luasan lahan terbakar tersebut, sekitar 107.000 hektar merupakan lahan gambut dan sisanya tanah 
mineral. 

Asap akibat karhutla pada 2015 menggangu aktifitas masyarakat. Jarak pandang menurun dan udara berada 
dalam level berbahaya untuk dihirup. Di tengah ‘bencana’ karhutla tersebut, Polda Riau progresif melaku-
kan penegakan hukum. Oktober 2015, Polda Riau merilis 18 nama korporasi yang diduga melakukan pem-
bakaran hutan dan lahan dan ditangani oleh Polda RIau. Ke 18 korporasi tersebut masih berstatus penyeli-
dikan Sekitar 91 orang warga dijadikan tersangka.

Khusus untuk korporasi, total hutan dan lahan yang terbakar di dalam 18 konsesi perusahaan mencapai 
5.769 hektar. Dari 18 korporasi itu, Polda Riau menetapkan Frans Katihokang (Manajer Operasional PT 
Langgam Inti Hibrindo) sebagai tersangka dan 3 petinggi PT Palm Lestari Makmur yaitu Iing Joni Priyana 
selaku Direktur, Edmond John Pereira selaku Manager Plantation dan Nischal Mahendrakumar Chotai, 
Manager Finance juga ditetapkan sebagai tersangka. Sisanya, 16 perusahaan masih dalam proses penyeli-
dikan. Artinya, belum ada tersangka dari korporasi yang ditetapkan oleh Polda Riau. 

Pada Oktober-November 2015 Eyes on The Forest juga melakukan investigasi untuk melihat lahan-lahan 
yang terbakar di Riau. Rentang Oktober hingga November, tim melakukan investigasi di 37 korporasi baik 
HTI maupun sawit yang lahannya terbakar.1

Temuan tim di areal konsesi 
perusahaan: kebakaran terjadi 
dalam upaya untuk pembersihan 
lahan dan penyiapan lahan. Hal 
ini terlihat dari adanya alat berat 
yang beroperasi, tumpukan-tum-
pukan kayu sebagai bahan bakar 
serta bibit-bibit sawit yang telah 
dipersiapkan. Lahan yang terbakar 
sebagian besar berada di kawasan 

BAB I
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Asap akibat karhutla pada 2015 
menganggu aktifitas dan jarak pan-
dang warga. Kualitas udara berada 
pada level berbahaya pada Oktober 
2015.
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gambut. Dari 37 lahan perusahaan yang diinvestigasi EoF, delapan diantaranya merupakan korporasi yang 
ditangani oleh Polda Riau. 

Januari – Juni 2016 tidak terdengar kabar status ke 16 korporasi dari Polda Riau. 

Pada 21 Maret 2016 Supriyanto dilantik menjadi kapolda menggantikan Dolly Bambang Hermawan yang 
menjadi Kapolda Riau sejak 27 Agustus 2014.

Pada 24 Maret 2016, Jikalahari meminta agar Kapolda Supriyanto mendorong Kapolda Riau baru, Brigjen 
Supriyanto untuk segera menetapkan 16 dari 18 korporasi sebagai tersangka karhutla 2015 dalam rentang 
100 hari kerja Polda Riau. 

Pantauan Jikalahari, sampai saat ini baru dua perusahaan sawit yang sedang diproses di meja hijau. PT 
Langgam Inti Hibrindo di PN Pelalawan dan PT Palm Lestari Makmur di PN Rengat. “Kenapa baru 2 peru-
sahaan sawit yang disidangkan? Bagaimana dengan perusahaan HTI?” ujar Woro Supartinah, Koordinator 
Jikalahari.

Jikalahari menekankan, jangan sampai Polda Riau melakukan penghentian penyidikan terhadap perusa-
haan-perusahaan tersebut. Sebab sudah ada rekam jejak terkait SP3 terhadap perusahaan HTI yang melaku-
kan illegal loging2.

Pada 28 Maret 2016, media Tribune Pekanbaru memberitakan PT Parawira dihentikan penyidikannya  oleh 
Kapolres Pelalawan. Alasan penghentian penyidikan didasarkan pada keterangan ahli Alvi Syahrin yang 
menyatakan api yang membakar kebun sawit PT Parawira berasal dari luar kebun. Kita telah melakukan 
segala upaya dalam penyelidikan dan ternyata pada akhirnya tidak terbukti terjadi Karlahut di areal PT 
Parawira,” tutur Kasat Reskrim AKP Herman Pelani3.

Pada Mei 2016, Jikalahari memperoleh informasi bahwa 11 dari 18 korporasi telah dihentikan penyidikan-
nya oleh Polda Riau. Lalu, Jikalahari melakukan investigasi ihwal kebenaran informasi tersebut. Informasi 
itu benar adanya.

SP3 15 Korporasi

Pada 19 Juli 2016, Jikalahari melansir temuan kepada publik dalam rilis berjudul Kapolri segera evaluasi 
kinerja Kapolda Riau Brigjen Supriyanto karena menghentikan perkara 11 korporasi karhutla tahun 2015. 

Esoknya, Polda Riau melalui Ditreskrimsus, Rivai Sinambela, melakukan konferensi pers menyampaikan 
bukan 11 perusahaan yang dihentikan penyidikannya, melainkan 15 korporasi. Total areal 15 korporasi 
terbakar seluas 5.137 ha. Alasan Polda Riau menerbitkan SP3 15 korporasi, berdasarkan penyidikan meny-
impulkan: 
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Jikalahari menemukan, Polres Rohil menerbitkan 2 SP3 untuk PT Dexter Perkasa Industri dan PT Ruas 
Utama Jaya sedangkan Polres Dumai menerbitkan SP3 untuk PT Suntara Gajapati dan Polres Pelalawan 
menerbitkan SP 3 untuk PT KUD Bina Jaya Langgam, PT Bukit Raya Pelalawan dan PT Parawira pada 
Januari 2016. Sisanya 9 SP3 diterbitkan oleh Kapolda Riau Brigjen Supriyanto. 

Untuk membuktikan alasan penerbitan SP3, Jikalahari sepanjang September 2016 melakukan investigasi 
di 15 perusahaan dengan cara mendatangi areal perusahaan, memotret, mengambil titik koordinat hingga 
mewawancarai warga. Hasil temuan diramu, dianalisis dengan sumber lain yang relevan serta dianalisis 
dengan pendekatan hukum. Hasilnya: temuan ini bertolak belakang dengan alasan penerbitan SP3 Polda 
Riau.

Dalam resume perihal penerbitan SP3 15 Korporasi, Polda Riau mengemukakan alasan penghentian perka-
ra: 

Pertama, PT Bina Daya Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Sumatera Riang Lestari, PT 
Alam Sari Lestari , PT Rimba Lazuardi, PT Suntara Gaja Pati dan PT KUD Bina Jaya Langgam. 

Alasan penghentian: Sebagian besar lahan perusahaan dikuasai masyarakat. Perusahaan sudah berusaha 
merebut kembali namun tak berhasil. Laporan dari perusahaan telah disampaikan kepada KLHK. Polda 
Riau telah melakukan proses mediasi tapi tidak berhasil. Jadi kasus lahan masih bersengketa. Kemudian 
lahan tersebut akan dibangun kebun sawit dengan cara membersihkan lahan dengan membakar lahan. 

Kedua, PT Pan United, PT Siak Raya Timber dan PT Hutani Sola Lestari. Alasan penghentian: izin PT 
Pan United sudah dicabut oleh MenHut sejak September 2012. PT Siak Raya Timber izin HPHnya dicabut 
Menhut 21 Maret 2013. PT Hutani Sola Lestari izin HTI nya dicabut MenLHK tahun 2015 dan penyidikan 
karhutla ditangani PPNS KLH. 

Ketiga, PT Parawira dihentikan karena api berasal dari kebakaran lahan di PT Langgam Inti Hibrindo, 
sedangkan kasus PT Langgam Inti Hibrindo sudah disidangkan di PN Pelalawan. 

Keempat, PT Riau Jaya Utama dihentikan karena lahan terbakar sekitar 4 ha dengan asal api dari luar ke-
bun perusahaan sekitar 6 Ha dan perusahaan berhasil memadamkan secara keseluruhan lahan yang terbakar. 

Kelima, PT Bukit Raya Pelalawan, alasan penghentian karena lahan yang terbakar masih bersengketa den-
gan masyarakat kelompok tani, api berasal dari lahan yang dikuasai oleh kelompok tani dan pihak perusa-
haan turut aktif memadamkan api. 

Keenam, PT Dexter Rimba Perkasa, alasan penghentian karena izin HTInya dicabut oleh KLHK sejak 
Februari 2015. Perusahaan tersebut tak beroperasi dari tahun 2007 karena seluruh lahan dikuasai oleh mas-
yarakat. 

Ketujuh, PT Ruas Utama Jaya, alasan penghentian lahan yang terbakar seluas 288 ha dikuasai oleh mas-
yarakat untuk menanam karet dan sawit seluas 8000 Ha. Pelaku perorangan sudah ditangkap dan diproses 
oleh Polres Dumai. 

Alasan SP3 karena “tidak cukup bukti”.

Paska penerbitan SP3, publik marah dan melakukan demo di depan Kantor Polda Riau, Mereka memper-
tanyakan kebijakan Polda Riau mengeluarkan Suat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap 
kasus dugaan pembakaran lahan yang diduga dilakukan 15 perusahaan di Riau. Demostrasi dilakukukan 
terus menerus dan oleh banyak kalangan dari masyarakat, aktivis dan Mahasiswa. 

Pada 1 Agustus 2016, Anggota Komisi III DPR-RI, Masinton Pasaribu buka suara terkait penghentian 
penyidikan terhadap 15 perusahaan yang tahun 2015 lalu sempat jadi ‘biang asap’ di Provinsi Riau saat 
kunjungi Lapas Klas II A Pekanbaru. Ia mengatakan alasan sengketa lahan jadi landasan dasar dihentikann-
ya penyidikan (SP3) 15 perusahaan itu, dianggap Masinton tidak wajar. “Pasti tidak wajar ini. Kalau begitu 
semua perkara di Polda Riau SP3 kan aja, ya kan? Ini tak lazim,” jawabnya kepada GoRiau.com4.

Pada 10 Agustus 2016, Jikalahari mengevaluasi 100 hari kerja Kapolda Riau Supriyanto. Jikalahari menilai 
100 hari Brigjen Supriyanto menjabat Kapolda Riau, tidak menunjukkan kinerja progresif untuk penegakan 
hukum. Padahal saat dilantik sebagai Kapolda Riau menggantikan Irjen Bambang Doli Hermawan pada 21 
Maret 2016 di Jakarta, Kapolri Badrodin Haiti waktu itu, menginstruksikan menuntaskan kasus karhutla, 
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illegal logging dan penyelundupan barang illegal yang masuk ke Riau. Justru di zaman kepemimpinannya 
ia menerbitkan SP3 untuk korporasi tersangka Karhutla 20155.

Pada 29 Agustus 2016 Kapolri Tito karnavian datang ke Provinsi Riau. Jikalahari mendesak Tito Karnavian 
membentuk tim Independen guna mengusut tuntas perihal penerbitan SP3 15 perusahaan Pembakar Hutan 
dan Lahan Gambut Riau tahun 2015 oleh Polda Riau6. 
Pada 7 September 2016, Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Keba-
karan Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna menyelidiki adanya kejanggalan SP3 tersebut. Bambang Soesatyo 
menilai ada kejanggalan dengan Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP3) Polda Riau.

Setelah menggelar pertemuan dengan Kapolri Senin (5/09/2016) kemarin, pada intinya kita menemukan 
keganjilan dalam SP3 itu. Maka kita putuskan untuk membentuk tim Panja,” ungkap Bambang Soesatyo 
Ketua Komisi III DPRRI.7

Pada 30 September 2016, Supriyanto diganti oleh Brigjen Pol Zulkarnain Adinegara. Saat dilantik, Kapol-
ri Jenderal Tito Karnavian memberikan amanat khusus ke Brigjen Zulkarnain menangani permasalahan 
keresersean di Riau.

“Di Riau ini banyak permasalahan-permasalahan keresersean,” kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jalan 
Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016). “Masalah penyidikan, bagaimana mema-
nage media, kemudian pemberian SP3 itu dasarnya apa. Tidak cukup hanya penyerahan kepada penyidik. 
Tapi pimpinan harus paham detil-detil kasusnya,” ucapnya.8

Pada 3 Oktober 2016 Jikalahari Bersama KontraS, ICEL dan ICW membentuk Koalisi Anti Mafia Karhutla 
menggelar media brieffing di Jakarta. Pada media briefing tersebut koalisi mendesak Presiden Jokowi untuk 
memerintahkan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, agar segera melakukan Gelar Perkara Khusus 
terhadap penghentian 15 perusahaan yang diduga melakukan kejahatan pembakaran hutan dan lahan pada 
tahun 2015 lalu.

Koalisi juga mendesak Panja Karhutla DPR untuk mengundang jajaran Polda yang bertugas pada saat SP3 
diterbitkan untuk membuka dokumen SP3, Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan dan berkas perkara 
lain terkait penyidikan. 

Pada 6 Oktober 2018, Jikalahari dan KontraS menyampaikan pers rilis, intinya menilai Polda Riau ingkar 
janji atas kesediaannya memberikan Dokumen SP3 15 Korporasi terduga pembakar hutan dan lahan tahun 
2015. 
Sebelumnya pada 30 September 2016, KontraS, Jikalahari, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Riau dan 
alumni Sehama bertemu dengan jajaran Polda Riau yaitu Kombes Suryawan (Direktur Kriminal Umum), 
Kombes Rivai Sinambela, AKBP Ari Rachman Navarin (Wakil Direktur Kriminal Khusus) dan AKP Hari-
wiyawan (Direktorat Kriminal Khusus). Dalam pertemuan itu dibahas, KontraS dan ICEL telah melayang-
kan surat permintaan dokumen SP3 kepada PPID Polda Riau. Namun lebih dari dua minggu surat tersebut 
belum juga dibalas oleh Polda Riau. Rivai Sinambela langsung berjanji akan memberikan dokumen SP3 
kepada alamat kantor Jikalahari pada Senin, 3 Oktober 2016.9

Pasca Rilis tersebut, Kapolda Brigjen Zulkarnain mengundang KontraS dan Jikalahari ke Mapolda Riau 
dan memberikan 5 berkas SP3 kepada Jikalahari.10

Pada 28 Oktober 2016, Jikalahari dan Riau Corruption Trial (RCT) mendesak Panja Karhutla DPR RI 
pertama, mendengarkan keterangan ahli yang merekomendasikan SP3 15 Korporasi termasuk memanggil 
Gubernur Riau, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan Kepala BLH Propinsi Riau yang telah men-
gizinkan Nelson Sitohang dan Juniasman Purba memberikan keterangan yang bukan keahliannya. Nelson 
sendiri mengakui dirinya bukan ahli yang kompeten berdasarkan Keputusan MA No 6 tahun 2013 yang 
berisi ahli harus memiliki disiplin ilmu khusus minimal S2, diakui masyarakat sebagai ahli, pernah menulis 
karya ilmiah dan aktif dalam seminar maupun lokakarya terkait lingkungan. Menurut Nelson, dirinya diutus 
BLH propinsi Riau sebagai ahli sesuai surat permintaan penyidik Polda Riau.

Kedua, segera memerintahkan Kapolri dan Presiden Jokowi menggelar perkara khusus dan melanjutkan 
penyidikan 15 korporasi. Jikalahari dan RCT juga mendesak Kapolda Riau segera mengganti dan memu-
tasikan jajaran Ditreskrimsus Polda Ria dengan cara mengganti penyidik yang berintegritas dan bersih dari 
korupsi.11
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Pada 7 November 2016, Jikalahari mempublikasikan temuan investigasi yang dilakukan Sepanjang Sep-
tembar 2016 di areal konsesi 15 korporasi yang dihentikan penyidikannya oleh Polda Riau. Investigasi 
jikalahari menemukan:

a. Bahwa benar areal 15 korporasi terbakar pada 2015 
b. Bahwa Dominan kebakaran di kawasan hutan bergambut
c. Bahwa Kebakaran terulang di dalam konsesi perusahaan 
d. Bahwa Bekas terbakar ditanami akasia dan sawit 
e. Bahwa Areal korporasi terbakar dominan berkonflik 
f. Bahwa Izin perusahaan telah dicabut 
g. Bahwa Modus sebelum pembakaran hutan dan lahan 

h. Bahwa Korporasi berada dalam kawasan hutan 

Dari temuan tersebut, membuktikan alasan 
SP3 oleh Polda Riau mengada-ada, lemah, 
dan terlalu dipaksakan. Temuan tersebut 
membantah segala alasan yang disam-
paikan oleh Polda Riau sekaligus menguat-
kan pentingnya proses hukum dilanjutkan.

Fakta lain menunjukkan dari proses tanya 
jawab yang dilakukan Panja Karhutla DPR 
RI bersama NGO, Menteri LHK, Kejag-
ung, Kejati Riau, ahli dan 3 Kapolda Riau 
ada kejanggalan yang ditemukan, termasuk 
hasil audit investigasi Mabes Polri, ada 6 
perusahaan yang di SP3 oleh Polda Riau 
direkomendasikan untuk dilanjutkan kem-
bali penyidikannya.

Alasan penerbitan SP3 karena tidak cukup 
bukti bertentangan dengan temuan tim 
investigasi Jikalahari dan keterangan ahli 
di Panja Karhutla DPR RI. Padahal UU 
32 tahun 2009 dan UU 41 jo UU 18 tahun 

2013 yang pada prinsipnya menyebut ada 6 alat bukti yang dapat digunakan dalam tuntutan tindak pidana 
lingkungan hidup. Selain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa dan alat bukti lain, salah satunya 
scientific evidence.

Padahal pada kasus terdahulu, ada 4 perkara karhutla yang ditangani Polda dan sampai ke tahap P21 di-
dasarkan pada scientific evidence. PT Adei Plantation and Industry diputuskan bersalah di PN Pelalawan 
pada September 2014. PT Nasional Sagu Prima disidangkan pada akhir 2014 hingga awal 2015. PT Palm 
Lestari Makmur dan PT Langgam Inti Hibrindo yang menjadi tersangka bersama 16 perusahaan lainnya 
juga sampai disidangkan di PN Rengat dan PN Pelalawan.

Atas temuan tersebut Jikalahari merekomendasikan:

Pertama, Presiden memerintahkan Kapolri menunda kenaikan pangkat 2 Kapolda Riau, Kapolres dan peny-
idik Ditreskrimsus Polda Riau karena tidak transparan, tidak profesional, melakukan standar ganda peny-
idikan terhadap korporasi serta melanggar KUHAP dan Perkap. Kedua, Presiden memerintahkan Menteri 
LHK:

a. Mencabut izin 4 perusahaan yang menanam kembali di lahan bekas terbakar.

b. Mereview izin 15 korporasi yang terbakar dan selama melakukan review perizinan, Menteri LHK 
menghentikan operasional dan aktifitas perusahaan.

c. Terkait 4 perusahaan yang izinnya telah dicabut oleh MenLHK diserahkan ke rakyat dengan model 
kelola Revitalisasi Ekosistem berbasis masyarakat dan hukum adat.

Lahan terbakar di areal PT Dexter Timber Perkasa industri. Areal 
bekas terbakar telah ditanami sawit kembali oleh masyarakat dan 
cukong 
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d. Menjalankan GNPSDA KPK

Ketiga, Presiden memerintahkan Kepala BRG merestorasi gambut bekas terbakar di 10 areal perusahaan 
dengan pendekatan ekosistem berbasis masyarakat.

Keempat, Panja Karhutla DPR RI merekomendasikan kepada Presiden RI dan Kapolri untuk melanjutkan 
penyidikan SP3 15 perusahaan.

Pada Oktober 2016, Fery, warga Riau mengajukan gugatan praperadilan terhadap penerbitan SP3 15 kor-
porasi yang diterbitkan Polda Riau. Selain gugatan Fery, gugatan praperadilan juga diajukan Walhi Riau.

1. Gugatan Fery Melawan Polda Riau pada 2016

Sidang dimulai pada 31 Oktober 2016 dan berakhir pada 8 November 2016 dengan ditolaknya gugatan 
Fery. Sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Fery adalah gugatan pertama dari masyarakat atas 
terbitnya SP3 15 korporasi pembakar hutan dan lahan oleh Polda Riau.

Alasan Fery mengugat karena keputusan penghentian penyidikan perkara berseberangan dengan se-
mangat menjerakan penjahat lingkungan, sehingga bencana ekologis berupa asap akan menjadi rutinitas 
tahunan di Provinsi Riau.

Permohonan pra peradilan ini ditolak pihak Polda Riau karena Fery tidak memiliki legal standing men-
gajukan permohonan pra peradilan. Polda Riau juga menyampaikan tujuan permohonan salah alamat, 
karena SP3 bukan produk yang dikeluarkan Ditreskrimsus Polda Riau, namun ada juga dikeluarkan oleh 
Polres Rohil, Polres Dumai dan Polres Pelalawan.

Usai membacakan gugatan serta proses pembuktian, sidang yang berlangsung selama 7 hari itu sampai 
pada putusan. Hakim tunggal Sorta Ria Neva memutuskan tidak mengabulkan permohonan perkara 
praperadilan pemohon Ferry. Alasan hakim Sorta permohonan Fery dianggap salah alamat karena Fery 
dalam KUHAP tak memiliki hak untuk melakukan legal standing meskipun dirinya dapat disebut se-
bagai pihak ketiga yang dapat melakukan gugatan dalam KUHAP12.

2. Gugatan Walhi Riau Melawan Polda Riau Tahun 2016

Walhi Riau bersama koalisi melawan asap melakukan dua kali gugatan praperadilan perihal penerbitan 
Sp3 15 korporasi pembakar hutan dan lahan di PN Pekanbaru pada 2016 dan 2017.

Gugatan pertama, Walhi Riau menggugat Polda Riau yang telah menerbitkan SP3 atas PT Sumatera 
Riang Lestari (PT SRL). Sidang dipimpin hakim tunggal Sorta Ria Neva, hakim yang juga mengadili 
gugatan praperadilan oleh Fery.

Sidang dimulai sejak tanggal 14 November 2016. Setelah tujuh hari sidang dilaksanakan, Hakim Sorta 
pada Selasa, 22 November 2016 dalam berkas putusan Nomor: 17/ Pid.Prap/ 2016/ PN.PBR memutus-
kan menolak permohonan untuk seluruhnya karena penerbitan SP3 sudah sesuai dengan prosedur berupa 
Polda Riau Riau sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) kepada Kejak-
saan Negeri Tembilahan. Hakim menilai SPDP maupun surat pemberitahuan penghentian penyidikan 
telah sesuai prosedur.

WALHI Riau menyatakan mosi tidak percaya terhadap putusan tersebut. Putusan tersebut mengada-nga-
da, bagaimana mungkin praperadilan terhadap penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup alat 
bukti hanya memperhatikan SPDP, terlebih SPDP-nya masih diragukan keabsahaannya karena tidak 
ditunjang alat bukti tanda terima atau bukti pengiriman melalui ekspedisi.

Atas putusan tersebut, Walhi melaporkan Hakim Sorta terkait pelanggaran kode etik dan pedoman per-
ilaku hakim (KEPPH) dalam proses persidangan praperadilan Nomor: 17/ Pid.Prap/ 2016/ PN.PBR ke 
Komisi Yudisial.

3. Gugatan Walhi Riau Melawan Polda Riau Pada 2017

Setelah 6 bulan putusan gugatan praperadilan, Walhi Riau kembali mengajukan gugatan praperadilan. 
Walhi Riau mendaftarkan permohonan praperadilan melalui kuasa hukumnya pada Rabu, 21 Juni 2017.
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Objek praperadilan meliputi tiga SP3, PT Rimba Lazuardi, PT Riau Jaya Utama dan PT Perawang 
Sukses Perkasa Industri. PN Pekanbaru agendakan sidang Praperadilan pada 10 Juli 2017. Sidang prap-
eradilan kembali dipimpin hakim Tunggal Sorta Ria Neva.

Hakim Sorta Terlapor Diduga Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim

Pada sidang permohonan praperadilan  pertama, November 2016, WALHI Riau, Jikalahari dan Riau 
Corruption Trial melaporkan Sorta Ria Neva selaku hakim yang menangani perkara ini ke Komisi Yudi-
sial dan Pengawas Mahkamah Agung pada 9 Februari 2017.

Tiba-tiba, pada 12 Juli 2017 Walhi Riau saat agenda sidang Replik mencabut gugatan karena WAL-
HI menilai Sorta tidak layak memimpin jalannya persidangan karena telah menjadi terlapor. Walhi  
mengkhawatirkan akan menyebabkan konflik kepentingan, karena terlapor menangani kasus yang diaju-
kan pelapor.

Pada 7 Juli 2017 WALHI Riau menerima surat pemanggilan untuk pemeriksaan keterangan pelapor 
terhadap laporan tersebut. Perwakilan dari WALHI, Riko Kurniawan dan Boy Jerry Even Sembiring 
memenuhi panggilan ini. 

Walhi kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk objek yang sama

WALHI kembali mengajukan permohonan praperadilan pada 25 Juli 2017. Sidang Praperadilan kali ini 
dipimpin hakim tunggal Fatimah. Sidang digelar pada 1 Agustus 2017.

Alasan permohonan praperadilan Walhi, pertama Polda telah menerbitkan SP3 nomor SP.Si-
dik/09/V/2016/Reskrimsus dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/II/V/2016 Reskrimsus tentang Penghen-
tian Penyidikan terhadap terlapor PT Riau Jaya Utama (PT RJU) tertanggal 13 Mei 2016.

Kedua, SP3 Nomor: SP.Sidik/02/IV/2016/Reskrimsus dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/09/IV/2016/
Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan atas nama Terlapor PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia 
(PT. PSPI) tertanggal 15 April 2016. Dan ketiga, SP3 Nomor: SP.SIDIK/13/VI/2016/RESKRIMSUS 
dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/15/VI/2016 Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan atas nama 
Terduga PT Rimba Lazuardi (PT RL) tertanggal 9 Juni 2016.

Sidang berlangsung selama 7 hari. Hakim membacakan putusan No 13/Pid.Pra/2017/PN.Pbr pada 7 
Agustus 2017, dalam pertimbangan hakim  memutuskan menolak permohonan pra peradilan Pemohon 
untuk seluruhnya karena Polda telah melaksanakan penyidikan sesuai KUHAP dan sah, sehingga SP3 
yang diterbitkan sudah sesuai ketentuan formal.

Pada 27 Januari 2017 genap 100 hari Kapolda Riau Irjen Pol. Zulkarnaen Adinegara bertugas di Riau, Jika-
lahari menilai belum ada langkah berani yang ditunjukkan oleh Kapolda untuk menyelesaikan kasus pidana 
lingkungan hidup dan kehutanan di Riau, salah satunya adalah Zulkarnain tidak berani menyampaikan 
dan melanjutkan penyidikan atas 6 dari 15 korporasi yang dihentikan perkaranya oleh Polda Riau. Padahal 
temuan Mabes Polri, enam korporasi tersebut layak dilanjutkan penyidikannya.12

Jelang kepindahan Zulkarnaen dari Polda Riau, Jikalahari menilai Zulkarnaen masih belum berani men-
yampaikan ke publik 6 korporasi temuan Mabes Polri yang bermasalah. Selain itu Zulkarnaen juga belum 
menindaklanjuti laporan 49 Korporasi pembakar hutan dan lahan yang dilaporkan EoF.14

Pada 5 September 2017 Brigjenpol Nandang dilantik sebagai Kapolda Riau menggantikan Irjenpol Zulkar-
naen Adinegara. Dalam 100 hari Nandang bertugas di Riau Jikalahari menilai penegakan hukum lingkun-
gan hidup dan kehutanan jalan di tempat. Padahal Nandang memiliki pengalaman bertugas di Riau sebel-
umnya.15

Pada 23 Maret 2018 Jikalahari meminta Kapolri Tito Karnavian mengevaluasi dan mengganti Irjen Pol 
Nandang dari jabatanya sebagai Kapolda Riau karena tidak serius melakukan penegakan hukum lingkungan 
hidup dan kehutanan. Pasalnya 200 hari Nandang menjabat sebagai Kapolda Riau tidak juga berani men-
yampaikan 6 dari 15 Korporasi yang dihentikan penyidikannya oleh Polda Riau, temuan Mabes Polri ke 
publik. Nandang bahkan kalah dalam praperadilan terkait gugatan penetapan tersangka PT Hutahean kasus 
perambahan kawasan hutan yang dilaporkan Jikalahari bersama KRR.16
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B. PUBLIK REVIEW

Apa Itu Publik Review?

Istilah Eksaminasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris “examination” yang dalam Black’s Law Dictio-
nary sebagai an investigation; search; inspection; interrogation. Atau yang dalam kamus bahasa Inggris‐In-
donesia diartikan sebagai ujian atau pemeriksaan. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundangun-
dangan

yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga neg-
ara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.

Sedangkan Peraturan perundang‐undangan –menurut UU No 12 Tahun 2011‐ adalah peraturan tertulis yang 
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang‐undangan. Apabila 
dihubungkan dengan konteks eksaminasi dan publik maka eksaminasi publik peraturan perundangan berarti 
upaya melakukan pengujian atau pemeriksaan oleh publik terhadap peraturan perundang‐undangan atau 
keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.

Istilah lain yang sepadan dengan Eksaminasi publik regulasi adalah Public Review. Istilah ini muncul 
didasarkan pada pertimbangan subjek yang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang‐undangan 
adalah publik atau kelompok masyarakat tertentu. Selama ini pengujian peraturan perundang‐undangan dari 
segi subjeknya hanya terdiri atas:

1. Pengujian oleh lembaga eksekutif yang dapat disebut executive review;

2. Pengujian oleh lembaga legislatif dapat disebut legislative review; dan

3. Pengujian oleh lembaga peradilan disebut judicial review.

Selama ini eksaminasi publik lebih dipergunakan untuk melakukan evaluasi atas putusan pengadilan. Ek-
saminasi dilakukan oleh Majelis Eksaminasi yang terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan 
praktisi hukum terkemuka dan berintegritas. Majelis eksaminasi ini adalah representasi dari kepentingan 
publik untuk melakukan penilaian apakah putusan yang dibuat hakim benar‐benar mencerminkan kepentin-
gan publik. 

Tidak hanya putusan, eksaminasi juga bisa dilakukan untuk mengevaluasi atau menguji produk hukum 
dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang‐undangan secara lebih luas, seperti Undang‐Undang, Pera-
turan Pemerintah, Keputusan Menteri atau Peraturan Daerah dan bahkan Keputusan Kepala Daerah. Dalam 
prakteknya masyarakat sipil pernah melakukan eksaminasi publik terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA).

Gagasan mengenai eksaminasi publik dibidang regulasi atau peraturan perundangan sesungguhnya telah 
dicetuskan sejak tahun 2003 lau. Saat itu DR. Mudzakkir, SH, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas 
Islam Indonesia Yogyakarta dalam Buku Eksaminasi Publik memberikan catatan sebagai berikut:

Setelah eksaminasi putusan pengadilan ini berjalan dengan baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat, 
sebaiknya objek eksaminasi publik di masa mendatang perlu diperluas. Bukan hanya terhadap produk 
hukum berupa putusan pengadilan tetapi juga terhadap produk hukum lain misalnya penetapan, putusan 
pejabat negara, undang‐undang, dan peraturan perundang‐undangan lainnya sesuai dengan Ketetapan MPR 
Nomor 3 tahun 2000.

Eksaminasi atau pengujian terhadap undang‐undang bertujuan untuk menguji apakah suatu undang‐undang 
materinya sudah sesuai dengan perundang‐undangan yang memuat ketentuan‐ketentuan pokok di bidang 
hukum yang sejenis/sederajat atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi, misalnya konstitusi. Pengujian 
ini dikenal dengan pengujian secara materiil (uji materiil) atau secara umum dikenal dengan judicial review.

Wewenang ini untuk selanjutnya  diberikan kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.  

Sedangkan eksaminasi terhadap produk putusan hukum lainnya dimaksudkan untuk menguji apakah putu-
san hukum tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan 
dengan asas‐asas penerapan hukum yang baik dan benar
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Cakupan Materi dan Metode

Ruang lingkup dan cakupan Publik Review adalah Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) dan Putusan 
Hakim praperadilan gugatan SP3 dari aspek formil maupun materiil.

Tujuan Publik Review

Publik review ini dilakukan agar publik dapat mengetahui kebenaran dan kesalahan dari penerbitan Surat 
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas 15 korporasi oleh Polda Riau agar dapat dihasilkan dokumen 
yang memberikan arahan kepada masyarakat umum dan penegak hukum khususnya  untuk menindaklanjuti 
penindakan hukum atas kasus pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi.

Majelis Eksaminasi

Majelis eksaminasi terdiri dari pihak-pihak yang kredibel dan memiliki kompetensi untuk melakukan pen-
gujian terhadap Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) dan Putusan Hakim praperadilan gugatan SP3. 
Hal ini untuk memastikan agar analisis dan hasil dari Publik Review dapat dipertanggung jawabkan kepada 
publik. 

Majelis Eksaminasi terdiri dari orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap penegakan hu-
kum dan memiliki kompetensi keilmuan di bidang Hukum Administrasi negara, Ilmu Sosial, Kehutanan, 
Peraturan Perundang-undangan dan berpengalaman dalam advokasi dibidang kehutanan dan lingkungan.

Majelis Eksaminasi terdiri dari 4 orang:

1. Prof. Bambang Hero Saharjo, M.Agr , Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Guru Besar IPB

Tercatat sekitar 70 karya ilmiah yang berhasil dipubilkasikan dimana sekitar 20 
diantaranya dipubilkasikan di Jurnal Internasional bergengsi. Dalam kiprahnya  
juga ikut aktif berkolaborasi dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 
Departemen Kehutanan (Direktorat Penanggulangan Kebakaran Hutan), Departe-
men Pertanian, BPPT, BNPB, BLHD dan lain-lain. 

Prof. Bambang Hero Saharjo tidak hanya berkolaborasi dengan instansi teknis 
tetapi juga dalam bidang penegakan hukum seperti POLRI, Kejakgung, Mahka-
mah Agung dan lembaga legislatif seperti DPD. Prof Bambang juga ikut aktif 
berkolaborasi dengan organisasi donor Internasional seperti SCKPFP-EU, JICA, 

SSFFM-EU, CIDA, Firefight South east Asia, KOICA serta lembaga Internasional baik dalam maupun 
luar negeri seperti CIFOR, NIAES, JSPS, JST, GFMC, ASEAN, UNDP, Max Plank Institute, dan juga 
LSM seperti ICEL, WALHI, WWF-Indonesia.

Prof. Bambang Hero Saharjo juga menjadi anggota delegasi Indonesia pada berbagai pertemuan Interna-
sional dan saat ini masih tercatat sebagai ahli kebakaran yang mewakili Indonesia di ASEAN Forest Fire 
Panel Expert. Tercatat menerima penghargaan Tanda Kehormatan Stayalencana Karya Satya 10 tahun 
tahun 2001, Canadian Forest Service (CFS) Merit Award dari Canadian Forest Service-Natural Resource 
Canada tahun 2004, Dosen Berprestasi III IPB tahun 2006, Dosen Berpretasi I Fak.Kehutanan IPB tahun 
2006.

2. Dr. H. M. Arif Setiawan, MH, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia

Pakar hukum Pidana Universitas Islam Indonesia yang telah banyak menjadi ahli 
dalam kasus-kasus lingkungan. Salah satunya menjadi ahli dalam gugatan prap-
eradilan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Polda Riau 
yang digugat Walhi pada 2016.
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3. Henry Subgyo, SH, MH, Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)

Aktif dalam mengadvokasi kebijakan peraturan dan perundang-undangan 
lingkungan hidup dan kehutanan. ICEL juga terus mendorong perbaikan instru-
men penegakan hukum dalam kasus kebakaran kehutanan dan lahan serta kasus 
lingkungan hidup lainnya.

Salah satunya yaitu terbitnya Surat Edaran Kapolri no. 15 Tahun 2016 pada 
akhir 2016.dalam SE tersebut, mendorong penegak hukum kepolisian dalam 
menangani kasus kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menggunakan UU 
kehutanan semata, namun menggunkan pendekatan multi door dengan melihat 
UU dan peraturan lainnya.

4. Suryadi, SH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

Selain Dosen di Fakultas Hukum Universitas Riau, Suryadi adalah mantan 
Direktur LBH Pekanbaru periode 2008-2013. Suryadi sampai saat ini ada-
lah seorang advokat aktif yang sering mendampingi kasus-kasus kehutanan 
dan lingkungan hidup di Riau. Ia juga tim hukum koalisi melawan asap yang 
melakukan gugatan praperadilan atas diterbitkannya SP3 oleh Polda Riau.

Dalam kegiatan Publik Review dan penyusunan hasil, Majelis  Eksaminasi 
dibantu Tim Perumus yang terdiri dari Made Ali, Okto Yugo Setyo  dan Nurul 
Fitria dari Jikalahari. 

Tahapan Publik Review

Tahapan kegiatan Publik Review yang telah dilaksanakan diantaranya membentuk tim panel dan inven-
taris objek yang akan dieksaminasi, melakukan diskusi panel menentukan objek eksaminasi dan majelis 
eksaminasi, membentuk majelis eksaminasi dan sidang eksaminasi (Focus Group Discussion) sebanyak 3 
kali pada 11 November 2017, 8 Januari 2018 dan 22 Januari2018 yang juga mengundang perwakilan Polda 
Riau, akademisi, pemerintah serta masyarakat.

Footnote:
1.  http://eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/Eyes-on-the-Forest-Laporan-Investigatif-Pembakaran-hutan-lah-

an-di-37-lokasi-Riau-Desember-2015.pdf
2.   http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/beranikah-brigjen-supriyanto-menetapkan-16-tersangka-karhutla-dalam-100-hari-kerja/
3.   http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/03/28/terbitkan-sp3-kasus-karlahut-pt-parawira-polres-pelalawan-klaim-tel-

ah-penuhi-prosedur
4.   http://riauair.com/mobile/detailberita/1645/soal-sp3-15-perusahaan-di-riau-masinton-pasaribu-ada-bakso-di-balik-bakwan
5.   http://jikalahari.or.id/kabar/berita/kapolri-segera-evaluasi-kinerja-kapolda-riau-brigjen-supriyanto-karena-menghenti-

kan-perkara-11-korporasi-karhutla-tahun-2015/
6.   http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/jikalahari-kapolri-takut-dengan-korporasi-pembakar-hutan-dan-lahan/
7.   https://www.goriau.com/berita/riau/sp3-polda-riau-dinilai-janggal-komisi-iii-dpr-resmi-bentuk-panja-karhutla.html
8.   https://news.detik.com/berita/d-3310310/kapolri-ingin-kapolda-riau-yang-baru-paham-dengan-detail-kasus-karhutla
9.   http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/polda-riau-ingkar-janji-dokumen-publik-ditutup/
10.   http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/polda-riau-menyerahkan-salinan-sp3-5-dari-15-korporasi-bentuk-transparansi-informa-

si-publik/
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A. Sejarah Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Kebakaran hutan pertama yang cukup besar di Indonesia terjadi pada 1982 – 1983 dengan luasan hutan 
terbakar mencapai 3,6 juta ha dengan areal terbakar terbesar berada di Kalimantan Timur. Dari hasil studi 
International Tropical Timber Organization (ITTO) – German Agency for Technical Cooperation/ Deutsche 
Gessellschaft fur Technisvhe Zusammenarbeit (GTZ) menyimpulkan penyebab kebakaran karena adanya 
perubahan struktur vegetasi akibat pembalakan kayu sejak 1970-an. Akibat pelaksanaan logging, jumlah 
log yang tidak termanfaatkan akan tergeletak di lantai hutan yang akibatkan penumpukan bahan bakar seh-
ingga rawan api17.

Empat tahun kemudian karhutla kembali terjadi, namun tak sebesar pada 1982 – 1983. Pada 1987, Ka-
limantan, Sulawesi, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara dan Timur merupakan areal yang terkena dampak. 
Menurut Departemen Kehutanan areal terbakar mencapai 66 ribu ha dan penyebabnya karena adanya ba-
tubara yang menyala dan menjadi penyulut kebakaran, terutama di areal Bukit Suharto, Kalimantan Timur. 
Namun aktivis lingkungan menyangkal pernyataan Dephut dan menyatakan kesalahan manajemen HPH 
yang seadanyalah yang jadi penyebab kebakaran18.

Pada 1991 karhutla kembali terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulalwesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Lu-
asan areal terbakar mencapai 500 ribu ha diduga akibat perubahan lahan oleh pengusaha HTI. Dampaknya, 
asap akibat kebakaran menyebabkan transportasi terutama penerbangan domestik terhambat karena keter-
batasan jarak pandang. Ditaksir kerugian akibat hilangnya biaya operasi penerbangan mencapai Rp 6,5 juta, 
sedangkan Menteri Kehutanan memperkirakan kerugian akibat kerusakan lingkungan akibat kebakaran 
mencapai Rp 175 miliar.

Pada 1994 karhutla terjadi di Kalimantan dan Sumatera dengan luas kebakaran mencapai 5,4 juta ha. Asap 
akibat kebakaran juga menyebar hingga ke Singapura, Malaysia dan Brunei. Kebakaran terjadi di areal 
pertanian dan gambut akibat kegiatan tebas – tebang – bakar dilakukan oleh HPH/ HTI dan perkebunan. 
Kebakaran berlangsung lama—hingga September asap akibat kebakaran baru tidak ada lagi—mengakibat-
kan produksi asap berlebihan. Akibat kebakaran ini, Departemen Kehutanan menyatakan kerugian menca-
pai US$ 15,4 juta dihitung dari lenyapnya log hutan19.

Indonesia kembali mengalami kebakaran hutan yang paling hebat di dunia pada 1997 – 1998. Bencana El 
Nino pada tahun itu menghanguskan lahan hutan seluas 25 juta ha di seluruh dunia. Kebakaran menjadi 
isu lingkungan yang dianggap sebagai ancaman untuk pembangunan berkelanjutan, efek berbahaya secara 
langsung bagi ekosistem, kontribusi emisi karbon dan dampaknya bagi keanekaragaman hayati20.

Untuk Indonesia, luas areal terbakar mencapai 9,75 juta ha dengan sebaran kebakaran di Sumatera 1,7 
juta ha, Kalimantan 6,5 juta ha, Irian Jaya 1 juta ha, Sulawesi 0,4 juta ha dan Jawa 0,1 juta ha. Penyebab 
kebakaran, selain faktor iklim kemarau panjang akibat El Nino, juga karena kesengajaan pembakaran lahan 
besar-besaran untuk konversi oleh HPH untuk tujuan bisnis, pembukaan ladang maupun kelalaian, diduga 
176 perusahaan berada dibalik kebakaran ini. 

Kerugian akibat kebakaran yang menyebabkan polusi kabut asap lintas negara ini mencapai Rp 100 triliun.  
Selain itu juga akibatkan peningkatan kandungan garam di sungai-sungai di kalimantan Timur, peningkatan 
hujan asam di Sumatera Utara dengan pH < 7, peningkatan gas rumah kaca hingga lebih dari 13 kali lipat di 
Sumatera Selatan, serta gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung setara dengan  CO2 
yang dilepaskan kendaraan dan pusat tenaga di Eropa Barat selama 1 tahun yang mencapai 700 ton21.

Lima tahun kemudian, antara 2002 hingga 2009, kebakaran yang terjadi di Indonesia tidak separah periode 
1997 – 1998. Namun dalam periode 7 tahun tersebut, ada modus ooperandi yang dapat dilihat dengan jelas 
bahwa kebakaran yang terjadi bertujuan untuk penyiapan lahan baik oleh masyarakat, perambah eks HPH/ 
perkebunan tak bertuan maupun perusahaan kehutanan/ perkebunan. Dampaknya terhadap lingkungan 
sangat buruk.

Kebakaran hebat kembali terjadi pada 2014 – 2015. Selain pengaruh kemarau panjang, kesengajaan/ ke-
lalaian perusahaan HTI mengelola areal kerjanya menjadi penyebab utama. Seluruh personilTNI dan Polri 
turun ke wilayah kebakaran dan melakukan pemadaman. Kebakaran yang banyak terjadi di areal gambut 
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membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran mulai mereda pada November 2015 karena mulai datangnya 
musim hujan. Data dari BNPB periode 1 Juli hingga 25 oktober 2015, lahan terbakar seluas 2 juta ha mas-
ing-masing lebih dari 800 ribu ha di Kalimantan dan Sumatera serta lebih dari 250 ribu ha di Papua.

Gambar 1. Jumlah hotspot muncul di Indonesia sepanjang 2006 – 2015 

Sumber: BNPB

Kerugian akibat kebakaran maupun pembakaran hutan dan lahan sangat besar terhadap kehidupan manusia 
dan keanekaragaman hayati. Hal yang paling mengenaskan adalah timbulnya korban akibat keganasan api 
baik secara langsung maupun tak langsung, hilangnya spesies tanaman dan binatang yang tidak mungkin 
kembali lagi (Saharjo, 2016).

Kebakaran ataupun pembakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai pengaruh buruk terhadap sumber 
daya lahan dan ekosistem dan ini sudah terbukti dengan berbagai hasil penelitian. Pengembalian ke bentuk 
semula (pemulihan) selain membutuhkan waktu yang sangat lama, juga keadaannya tidak akan kembali 
seperti sedia kala.

Kerusakan sumber daya alam tidak hanya semata perusakan biofisik, tetapi lebih merupakan permasalah-
an ekonomi. Sebab nilai-nilai ekonomi sumber daya alam bisa saja hilang bahkan tidak dapat dipulihkan 
kembali. Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap flora dan fauna menjadi lebih penting dan signifikan 
ketika yang menjadi korban adalah termasuk jenis langka dan dilindungi. Untuk itu menjadi hal yang wajar 
bila kepada pembakar hutan dan lahan dimintakan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian akibat 
tindakan yang dilakukannya22. 

B. Latar Belakang Terjadinya Karhutla

Kebakaran dapat terjadi akibat fungsi ekosistemnya terganggu. Salah satu faktor yang dapat mengganggu 
ekosistem hutan adalah kekeringan berkepanjangan—hadirnya El Nino—serta ulah manusia yang melaku-
kan penebangan tidak beraturan yang mengakibatkan iklim mikro dalam tegakan hutan menjadi kering dan 
mudah terbakar.

Penyebab karhutla dapat dikategorikan secara langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung: api 
digunakan dalam pembukaan lahan, api digunakan sebagai senjata dalam permasalahan konflik tanah, api 
menyebar secara tidak sengaja, api yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam.

Penyebab tidak langsung seperti: adanya penguasaan lahan dimana pembakaran dipandang sebagai cara 
untuk menunjukkan klaim atas tanah,  kebijakan alokasi penggunaan lahan yang tidak tepat, tidak adil dan 
tidak terkoordinasi, Insentif dan desentif ekonomi dimana pembakaran dipandang sebagai cara yang mudah 
untuk konversi hutan menjadi non hutan, degradasi hutan dan lahan yang mengakibarkan peningkaran 
kepekaan hutan dan lahan terhadap bahaya kebakaran, dampak dari perubahan karakteristik kependudukan 
dimana peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi mendorong pembukaan hutan dan lahan dengan cara 
membakar dan lemahnya kapasitas kelembagaan para pemangku kawasan hutan mengakibatkan lemahnya 
insentif bagi masyarakat untuk menjaga hutan dari bahaya kebakaran.

Api, sebagai penyebab langsung karhutla dapat dibagi menjadi dua sumber utama. Pertama sumber api 
berasal dari alam seperti petir, lava gunung berapi dan  kedua manusia. Namun untuk wilayah Indonesia 
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yang merupakan areal tropis yang memiliki hujan, sumber api berasal dari alam seperti petir kecil kemun-
gkinannya dapat menyulut api. Sebab, ketika petir menyambar tanah, tak alam kemudian akan timbul hujan 
yang tidak dapat memungkinkan api dapat beraksi membakar lahan. Sehingga dapat dipastikan 99,9 persen 
sumber api penyebab karhutla adalah perbuatan manusia baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat 
kelalaian.

Menggunakan api akan mempermudah melaksanakan pembersihan lahan, sehingga lahan yang terbakar 
lebih cepat dimanfaatkan, murah karena tidak terlalu banyak menggunakan uang untuk menyewa alat berat 
atau membeli zat kimia. Karena hal inilah tidak sedikit perusahaan besar menggunakan memtoda mem-
bakar lahan untuk penyiapan lahan, baik secara diam-diam atau terang-terangan. Selain murah, cepat dan 
mudah, penggunaan api untuk penyiapan lahan juga bertujuan untuk memperoleh pupuk gratis serta mus-
nahnya hama dan penyakit yang mengganggu tanaman.

Namun di luar manfaat ‘praktis’ yang dijadikan landasan untuk membuka lahan dengan cara bakar, ada per-
soalan lain yang timbul akibat penggunaan api yaitu asap yang ditimbulkan dari pembakaran akan meng-
hasilkan gas rumah kaca seperti CO2 dan CH4 serta partikel berbahaya lainnya. Selain itu dengan pemba-
karan akan menyebabkan hilangnya penutupan tanah, rusaknya gambut yang sulit pulih kembali serta dapat 
mengakibatkan erosi dan banjir.  

C. Biaya Rehabilitasi Lahan yang Rusak Akibat Pembakaran

Alasan penyiapan lahan dengan cara bakar oleh korporasi dipandang sebagai solusi karena dianggap murah, 
mudah dan cepat. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya besar namun target yang telah dirancang 
sebelumnya dapat tercapai.

Apakah memang demikian bila dilihat dari aspek ilmiahnya?

Penelitian yang dilakukan ditanah mineral dan lahan gambut ternyata menghasilkan sebaliknya, karena 
metode bakar justru menimbulkan kerugian lingkungan yang jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan 
khususnya dalam rangka pemulihan lahan bekas terbakar.

Berdasarkan penelitian23 yang dilakukan di hutan sekunder dengan jenis tanah Podsolik Merah kuning 
menunjukkan hingga 6 bulan setelah pembakaran, sifat kimia tanah masih meningkat, namun setelah itu 
terdapat kecenderungan untuk menurun. Begitu pula dengan sifat fisik tanah. Sehingga peningkatan sufat 
kimia dan fisik tanah setelah pembakaran hanya sementara. 

Hasil yang sama diperoleh untuk lahan gambut—penelitian dilakukan menggunakan tanah gambut tipe he-
mik di Desa Pelalawan, Kabupaten Pelalawan— menunjukkan segera setelah terbakar terjadi peningkatan 
sebagian besar sifat kimia tanah gambut. Namun 6 bulan setelah terbakar mulai terjadi penurunan sifat-sifat 
kimia maupun fisik tanah. Tambahannya, selain peningkatan sifat kimia dan fisik bersifat temporer, gambut 
yang telah hangus terbakar tidak dapat kembali lagi seperti semula. 

Dari ‘keuntungan sesaat’ yang diperoleh untuk pembukaan lahan dengan cara bakar, justru menanti keru-
gian besar yang ditanggung lingkungan, masyarakat,  serta pelaku pembakaran hutan dan lahan nantinya.

Bila dalam suatu kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran di lahan gambut telah mengakibatkan ter-
bakarnya gambut setebal rata-rata 10 cm seluas 1 ha, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti fungsi 
lingkungan yang rusak dan untuk memulihkannya adalah sebagai berikut24:   

1. Kerusakan Ekologis

a. Penyimpanan air

Sebagai pengganti fungsi gambut untuk menyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat 
penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan. Reservoir ini harus mempunyai 
kemampuan menyimpan air sebanyak 650 m3/ha. Karena gambut yang rusak seluas 1 ha, maka 
reservoir yang dibuat untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Biaya pembuatan reservoir.

Untuk menampung air 650 m3/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x 
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tinggi 1,5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m2= Rp 100.000,-

Per hektare tanah gambut yang hilang, diperlukan biaya pembangunan reservoirnya:

= [(2x1,5 m x 20 m)+(2x1,5 m x 25 m)+(20 m x 25m)] x Rp 100.000,-/m2

= 635 m2 x Rp 100.000/m2

= Rp 63.500.000,-/ha

Untuk tanah gambut yang hilang seluas 1 ha, diperlukan biaya pembuatannya Rp 63.500.000,-

Biaya pemeliharaan reservoir = Rp 1.000.000/ tahun x 15 tahun = Rp 15.000.000,-

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara reservoir buatan tersebut adalah Rp 
78.500.000,- 

b. Pengaturan tata air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam pengaturan tata 
air menurut Permen LH No 7 tahun 2014 yaitu sebesar Rp 30.000 per ha sehingga biaya yang harus 
dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1 ha adalah sebesar Rp 30.000/ha x 1 ha= Rp 30.000,-

c. Pengendalian erosi

Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran menurut Permen 
LH No 7 tahun 2014 yakni sebesar Rp 1.225.000 per ha sehingga biaya yang dibutuhkan untuk 
pengendalian erosi untuk lahan seluas 1 ha yang rusak karena pembakaran adalah Rp 1.225.000/ha 
x 1 ha = Rp 1.225.000,-        

d. Pembentukan tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan pada perhitungan menurut 
Permen LH No 7 tahun 2014 yakni sebesar Rp 50.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan 
untuk pembentukan tanah seluas 1 ha yang rusak adalah Rp 50.000,-/ha x 1 ha = Rp 50.000,-

e. Pendaur ulang unsur hara

Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan kepada Permen LH No 
7 tahun 2014 yakni sebesar Rp 4.610.000,- per ha sehingga untuk lahan seluas 1 ha maka biaya 
yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 4.610.000,-

f. Pengurai limbah

Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran didasarkan kepa-
da perhitungan menurut Permen LH No 7 tahun 2014 sebesar Rp 435.000,- per ha sehingga untuk 
lahan seluas 1 ha maka dibutuhkan biaya Rp 435.000,-/ ha x 1 ha = Rp Rp 435.000

g. Keanekaragaman hayati

Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang, 
untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini di-
dasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH no 7 tahun 2014 yaitu sebesar US$ 300 atau Rp 
2.700.000 per ha sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1 ha dibutuhkan biaya Rp 2.700.000,-/ha 
x 1 ha = Rp 2.700.000,- 

h. Sumber daya genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sebesar US$ 41 atau Rp 410.000 per 
ha didasarkan pada perhitungan menurut Permen LH No 7 Tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 
1 ha diperlukan biaya sebesar Rp 410.000/ha x 1 ha = Rp 410.000.

i. Pelepasan karbon (carbon release)
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Adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu 
dilakukan kegiatan pemulihan yang menurut perhitungan beberapa pakar dibutuhkan sebesar US$ 
10 atau Rp 90.000,- per ton karbon ha, sehinga untuk lahan seluas 1 ha dibutuhkan biaya sebesar 
Rp 90.000,-/ ton ha x 1 ha x 4,05 ton = Rp 364.500,-

j. Perosot Karbon (carbon reduction)

Adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan, maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon 
reduction), untuk itu perlu dipulihkan. Menurut Permen LH no 7 tahun 2014 biaya perosotan kar-
bon per ha adalah US$10 atau Rp 90.000,- sehingga biaya yang diperlukan untuk memuligkannya 
adalah sebesar Rp 90.000,-/ ha x 1,4175 ton = Rp 127.575,-

2. Kerusakan Ekonomi

Pada bagian kerusakan ekonomi ini terdapat parameter penting yang patut dipertimbangkan yaitu 
hilangnya umur pakai lahan.

Adanya kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan gambut menjadi berkurang ± 15 tahun diband-
ingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya lahan tersebut digunakan untuk menanam padi maka 
selama kurun waktu 15 tahun tersebut paling tidak terdapat 14 periode pemanenan. Keuntungan yang 
hilang karena pembakaran bila biaya yang dibutuhkan untuk menanam padi dengan standar paling 
murah Rp 2.000.000,-/ha/tahun dan harga beras Rp 3.300/kg serta rendemennta 50% adalah sebagai 
berikut:

a. Biaya penanaman dan pemeliharaan hingga siap panen Rp 2.000.000,-/ha/tahun x 14 tahun =  Rp 
28.000.000

b. Biaya penjualan Rp 3.300,-/kg x 1000 kg/ tahun x 14 tahun = Rp 46.200.000,-

c. Keuntungan yang hilang karena pembakaran Rp 18.200.000,-

Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/ kerusakan yang terjadi secara ekologis 
serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar RP 106.652.075,-

3. Pemulihan Lingkungan

Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang harus digunakan dalam rangka pemulihan 
lahan bekas terbakar seluas 1 ha dengan menggunakan kompos.

Pemulihan lahan gambut yang rusak akibat pembakara dengan kompos yang diangkut dengan meng-
gunakan tronton dengan kapasitas 20 m3 adalah sebagai berikut:

a. Biaya pembelian kompos untuk mengisi 1 ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut 
yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut: 1 ha x 0,1 m (10 cm) x 1 
ha (10.000 m2) x Rp 300.000/m3 = Rp 300.000.000,-

b. Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m3/ truk maka diperlukan biaya 
angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah 1000 m3/ 20m3 x Rp 800.000 (sewa truk) = Rp 
40.000.000,-

c. Biaya penyebaran kompos di areal terbakar seluas 1 ha yaitu 1 ha (1000 m3) = 20.000  karung  
(@50 kg)/ 200/ orang x Rp 20.000 x 1 ha = Rp 2.000.000,-

d. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang:

i. Pendaur ulang unsur hara Rp 4.610.000,-

ii. Pengurai limbah Rp 435.000,-

iii. Keanekaragaman hayati Rp 2.700.000,-

iv. Sumber daya genetik Rp 410.000,-

v. Pelepasan karbon Rp 364.500,-
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vi. Perosot karbon Rp 127.575,-

Total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1 ha dengan pemberian kompos 
dengan menggunakan alat angkut truk tronton dengan kapasitas 20 m3/ truk serta dengan menge-
luarkan biaya untuk memulihkan kembali fungsi faktor ekologis yang hilang adalah sebesar Rp 
350.647.075,-.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kerugian akibat pembakaran (kerugian ekologis dan 
ekonomis) seluas 1 ha dengan ketebalan gambut yang terbakar rata-rata 10 cm adalah sebesar Rp 
106.652.075,-. Sementara biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1 ha dengan 
pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton adalah sebesar Rp 350.647.075,- sehingga total 
biaya yang dibuthkan untuk mengganti kerusakan serta memulihkan 1 ha lahan gambut yang rusak 
tersebut adalah sebesar Rp 457.299.150,-   

4. Kerusakan Tidak Ternilai (Inmaterial)

Kerusakan tidak ternilai adalah kerusakan yang terjadi namun sangay sulit untuk dikuantifikasikan 
sehingga dinyatakan dalam bentuk kualitatif saja. Kerusakan inmaterial yang dimaksud  adalah per-
nyataan negara sebagai negara pencemar akibat asap yang ditimbulkan dari pembakaran serta adanya 
ancaman boikot terhadap produk yang dihasilkan dari areal penyiapan dengan menggunakan api.

Dalam upaya memulihkan lahan gambut seluas 1  ha yang rusak karena pembakaran yang sebenarnya 
tidak harus terjadi maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun sesungguhnya dipaha-
mi adalah hal yang mustahil untuk mengembalikannya ke ekadaan seperti semula sebelum terbakar.. 
untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan gambut yang terbakar tersebut dengan material yang 
mempunyai kedekatan fungsi dengan gambut yaitu kompos.

D. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Pencegahan kebakaran dalam Permenlhk nomor 32 tahun 2016 dijelaskan sebagai segala usaha atau kegia-
tan yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya karhutla. Strategi pencegahan 
mengurangi peluang terjadinya kebakaran dengan cara memisahkan sumber api dan bahan bakar.

Strategi lainnya yang dapat diterapkan dalam upaya pencegahan dengan mengharmonisasikan peraturan 
dan perundangan terkait dengan karhutla , membangun kapasitas institusi dan SDM, memperkuat dukun-
gan anggaran dan logistik, membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur, memberdayakan semua 
pemangku kepentingan dan aset nasional di daerah dalam memperkuat upaya pengurangan risiko karhutla 
mulai dari tindakan antisipatif sampai pada tahap pemadaman dini.

Untuk melakukan pencegahan diperlukan kemampuan untuk mendeteksi adanya potensi ancaman bahaya 
karhutla dan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam Pasal 14 ayat 2 PP Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran 
Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Karhutla menyatakan sarana dan prasaran pencegahan terjadin-
ya karhutla terdiri dari sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya karhutla, alat pencegahan karhutla, 
prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi karhutla, perangkat organisasi yang bertang-
gungjawab mencegah dan menanggulangi karhutla serta pelatihan penanggulangan karhutla secara berkala 
setiap 6 bulan. 

Sistem deteksi dini dikenal dengan istilah Early Warning dan Early Detection System. Early warning 
System merupakan hasil kajian iklim yang menunjukkan akan terjadi kemarau panjang dengan tingkat 
kekeringan yang tinggi. Hal ini untuk mengetahui awal kemarau tiba dan lamanya kemarau terjadi terutama 
di areal rawan waran karhutla. Hasil kajian ini akan memberikan perkiraan lamanya kemarau berlangsung 
sehingga masyarakat terutama korporasi atau penggarap hutan dan lahan dapat memperoleh peringatan dini 
dan berhati-hati dalam mengelola lahannya.

Dengan adanya Early Warning System, maka masyarakat memiliki waktu untuk mempersiapkan segala hal 
yang dibutuhkan untuk mencegah karhutla. Seperti meningkatkan kelembaban lahan, membasahi lahan dan 
hutan, menjaga tinggi muka air agar lahan dan hutan tetap basah serta mempersiapkan segala sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan.
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Early Detection System ditujukan untuk mendeteksi lokasi karhutla secara akurat bila sudah muncul ke-
beradaan hotspot dari citra satelit. Yang perlu dilakukan adalah konfirmasi dan verifikasi lokasi terjadinya 
karhutla, setelah diketahui lokasi karhutla dapat segera dilakukan upaya pemadaman sehingga karhutla 
tidak meluas.

Untuk pedoman umum penanggulangan karhutla secara lebih rinci dijelaskan dalam Permenlhk Nomor 32 
tahun 2016 tentang Pengendalian Karhutla. Peraturan ini mengatur organisasi, sumberdaya manusia, sarana 
prasarana, operasional dan pengembangan inovasi pengendalian karhutla.

E. Bukti Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di areal 3 korporasi SP3

Berdasarkan data dan fakta yang berhasil dikumpulkan oleh Prof Bambang Hero Saharjo, hampir seluruh 
15 korporasi yang di SP3 kasus pidana kebakaran hutan dan lahan benar telah terjadi kebakaran. Penyebab 
utamanya karena minimnya sarana dan prasarana (sarpras) pengendalian dan pencegahan karhutla yang 
tersedia. Hal ini mengindikasikan telah terjadi kesengajaan karena tidak dilengkapinya sarpras sesuai aturan 
yang berlaku sehingga kebakaran tidak dapat ditanggulangi.

Sesuai Pasal 13 PP No.4 tahun 2001 menyatakan, setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat 
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang 
berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau 
lahan di lokasi usahanya. 

Di pasal 14 dinyatakan: (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib 
memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan 
di lokasi usahanya. (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran 
hutan dan atau lahan; b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; c. prosedur operasi standar untuk 
mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; d. perangkat organisasi yang ber-
tanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; e. pela-
tihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala. Dengan demikian makanya menjadi 
hal yang tidak dipungkiri bahwa sarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan wajib dimiliki oleh setiap 
penangungjawab usaha untuk menghindari dari ancaman bahaya kebakaran. 

Sementara itu, Pasal 15 PP No.4 tahun 2001, menyatakan penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di 
lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 bulan sekali yang dilengka-
pi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dengan tembusan kepada 
instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab.

Hal ini menegaskan kembali bahwa perusahaan wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya 
kebakaran bahkan harus melaporkannya secara berkala, karena Pasal 17 menyatakan bahwa Setiap orang 
berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya. Dan tentu saja seperti 
diamanatkan 

Pasal 18, menyatakan: (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertang-
gung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan 
penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. (2) Pedoman umum penanggulangan 
kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab 
di bidang kehutanan setelah berkoordinasi dengan Menteri lain yang terkait dan Instansi yang bertanggung 
jawab.

Selain tidak melengkapi sarpras penanggulangan dan pencegahan karhutla, Prof Bambang Hero Saharjo 
menilai perusahaan dapat sengaja membakar lahan dengan tujuan penyiapan lahan.

Pada dua kasus kebakaran lahan di PT Pan United dan PT RJU/Kebun Aseng, Prof Bambang Hero men-
gambil sample di areal kebakaran, menganalisis dan menyimpulkan berdasarkan data dan fakta lapangan, 
penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut. 

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli pada kasus kebakaran lahan di PT RJU/Kebun Aseng, 
hasil analisa laboratorium serta didukung data hasil pengamatan di lokasi, telah terjadi pembakaran secara 
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sengaja di areal perkebunan kelapa sawit milik PT RJU/ Kebun Aseng  Desa Mentulik Kecamatan Kampar 
Kiri Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Sebab, areal yang terbakar memang telah dipersiapkan untuk kegiatan pembukaan lahan baru. Bagian 
permukaan tanah yang terbakar sebelumnya sudah dibersihkan dan dilakukan penumpukan semak belukar, 
ranting dan kayu log—untuk bahan bakar—sehingga membuat lahan sensitif, terbuka dan mudah terbakar. 

Keuntungannya bagi perusahaan, abu hasil pembakaran dapat dijadikan pupuk untuk tanaman sehingga pe-
rusahaan tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk meningkatkan kualitas tanah. Sebab abu dan arang 
hasil pembakaran kaya mineral dan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. 

Kondisi serupa juga terjadi di PT Pan United di Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu Kabupaten 
Bengkalis. 

Saat terjadinya kebakaran, fungsi tanah mineral dan gambut akan berubah, sehingga akan sulit kembali 
pada kondisi semula. Selain itu, saat kebakaran terjadi, berbagai gas rumah kaca dilepaskan ke atmosfir. 
Gas yang dihasilkan dari karhutla dapat merugikan kesehatan dan berbahaya bagi lingkungan. Komponen 
gas rumah kaca yang mengganggu kesehatan diantaranya karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), 
nitrogen dioksida (NO2), dan aldehid. Beberapa senyawa lain seperti ozon (O3), karbon dioksida (CO2) 
dan hidrokarbon juga mempunyai dampak buruk terhadap paru. Partikel akibat asap kayu yang terbakar 
hampir seluruhnya berukuran <1 μm, sebagian besar antara 0,15 sampai 0,4 μm. Partikel yang mempunyai 
diameter > 5 mikron akan terhenti dan terkumpul terutama dalam hidung dan tenggorokan. 

Partikel yang masuk dan tertinggal di dalam paru-paru berbahaya bagi kesehatan karena 3 hal:

1. Partikel tersebut mungkin beracun karena sifat-sifat kima dan fisiknya

2. Partikel tersebut mungkin bersifat inert tidak bereaksi tetapi jika tertinggal dalam saluran perna-
fasan dapat mengganggu pembersihan bahan-bahan lain yang berbahaya

3. Partikel-partikel tersbut mungkin dapat membawa molekul-molekul gas yang berbahaya, baik 
dengan cara mengabsorbsi sehingga molekul-molekul gas tersebut dapat mencapai dan tertinggal di 
bagian paru-paru yang sensitive. 

Saat terjadi kebakaran di lahan PT RJU/Kebun Aseng seluas 10 ha, akibat terjadinya kebakaran lahan  maka 
telah dilepaskan gas rumah kaca 45 ton Karbon : 40,5 ton CO2;  0,13 ton CH4;  0,085 ton NOX ; 0,036 ton 
NH3 ;  0,194 ton O3 dan  0,34 ton  CO serta 2,0  ton partikel. 

Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjad-
inya pencemaran yang berarti bahwa gas – gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan 
lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran 
berlangsung,  maka panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata 
–rata sekitar 5-10 centimeter sehingga akan mengganggu siklus hidrologis pada lahan yang telah terbakar 
tersebut. 

Kerugian yang timbul akibat terjadinya pembukaan lahan dengan pembakaran pada areal seluas 10, 0 Ha 
yang kemudian ditanami kelapa sawit adalah sebesar Rp. 5.086.014.000. Sementara kebakaran yang terjadi 
di lahan PT.Pan United seluas 200 ha, telah menghasilkan 1350 ton Karbon : 427,5  ton CO2; 4,446   ton 
CH4;  1,967 ton NOX ; 5,472 ton NH3 ; 4,532   ton O3 dan  79,088  ton  CO serta 105  ton partikel, dengan 
kerugian ekologis, ekonomis dan biaya pemulihan keseluruhan adalah Rp.73.232.430.000

Selain emisi gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran, dampak lainnya telah terjadi pencemaran 
akibat asap yang dihasilkannya selama pembakaran yang telah melewati baku mutu dan terjadi pula keru-
sakan lapisan permukaan lahan / tanah setebal rata-rata 5-10 cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa dikem-
balikan lagi seperti kondisi awal, kalaupun bisa dikembalikan lagi maka akan dibutuhkan waktu ribuan 
tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tersebut tidak boleh diganggu. 

Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia  maupun makhluk hidup lainnya karena salah 
satu fungsi lahan tersebut sebagai pengatur tata air tidak berfungsi normal dan mengurangi produktifitas 
lahan. Kondisi serupa bahkan lebih parah dialami oleh kebakaran yang terjadi di lahan gambut PT Pan 
United. 
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Data dan fakta ini semakin menegaskan bahwa akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut sangat ber-
dampak buruk bagi lingkungan, sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan upaya meminta pertanggu-
ngjawaban kepada penanggungjawab usaha yang lahannya terbakar, karena dampaknya telah terjadi dan 
secara langsung maupun tidak langsung akan segera dirasakan.

Footnote

11.   http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/panja-karhutla-dpr-ri-wajib-mendengar-keterangan-ahli-yang-merekomen-
dasikan-sp3-15-korporasi/ 

12.   http://senarai.or.id/karhutla/gugatan-pra-peradilan-sp3-15-korporasi/prapid-sp3-polda-riau-menang-atas-gugatan-prapid-
ferry/

13.   http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/bintang-dua-tak-berani-melawan-penjahat-perusak-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-riau/
14.   http://jikalahari.or.id/kabar/catatan-hitam-putih-penegakan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-11-bulan-kinerja-ir-

jen-pol-zulkarnain-adinegara/
15.   http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/penegakan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-stagnan-100-hari-kapolda-riau/
16.   http://jikalahari.or.id/kabar/berita/kapolda-riau-irjenpol-nandang-200-hari-kalah-melawan-pt-hutahaean-dan-lambat-mere-

spon-laporan-masyarakat/
17.   Bambang Hero Saharjo. 2016. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia, Hal 12.
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A. Pidana Lingkungan Hidup 

Kualitas lingkungan hidup kian menurun telah mengancam  kelangsungan dan kehidupan manusia dan 
makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. 

Pemanasan global kian meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kual-
itas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Frasa di atas merupakan poin pertimbangan dalam UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelo-
laan Lingkungan Hidup yang diudangkan pada 3 Oktober 2009 dan disahkan oleh Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono. 

Menurunnya kualitas lingkungan hidup karena telah terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. 
Agar pelaku perusakan dan pencemaran dapat ditindak, salah satunya perlu penguatan substansi penegakan 
hukum pidana. Oleh karenanya, dalam UU 32 Tahu 2009 para perumus memandang kejahatan lingkungan 
hidup bukanlah kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang terorganisir dan berdampak luar biasa.25

Dalam penjelasan umum angka 6 UU 32 Tahun 2009 menyebutkan “penegakan hukum pidana dalam Un-
dang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat buk-
ti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak 
pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remidium yang 
mewajibkan penerapan penegakan hukum sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum ad-
ministrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remidium ini hanya berlaku bagi tindak pidana 
formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. 

Aspek hukum pidana dalam UU 32 Tahun 2009, pada akhirnya pendekatan yang digunakan dalam perumu-
san delik utamanya menggunakan perumusan delik formil dan delik materil.  

Delik formil terdapat dalam pasal 100 UU 32 Tahun 2009: (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air 
limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun 
dan denda paling banyak Rp 3 Milyar. 

Delik materil, dalam pasal 98 UU 32 Tahun 2009: (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan per-
buatan 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 tahun dan 
paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3 Milyar dan paling banyak Rp 10 Milyar. 

Karena itu, perumusan delik-formil dianggap tepat, mengingat delik formil perumusannya dititik beratkan 
kepada perbuatan yang dilarang. Delik itu dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti 
tercantum dalam rumusan delik. Delik materil, perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak 
dikehendaki (dilarang). Delik ini baru dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi26. 

Delik materil dalam UU 32 Tahun 2009 dalam hal terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, 
baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan, dikategorikan sebagai administrative independent crime, 
sehingga setiap orang dapat dipidana tanpa harus membuktikan adanya pelanggaran ketentuan administrat-
if. 

Di Riau penegakan hukum pidana kebakaran hutan dan lahan penegak hukum kerap menggunakan pasal 98 
dan pasal 99 UU 32 Tahun 2009. 

Pasal 98 UU 32 Tahun 2009: (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibat-
kan 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 tahun dan paling lama 10 tahun dan 
denda paling sedikit Rp 3 Milyar dan paling banyak Rp 10 Milyar. 

Pasal 99 UU 32 Tahun 2009: (1) setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku 
mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipi-
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dana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3 
Milyar dan paling banyak Rp 10 Milyar. 

Sejak 2013 hingga 2017 di Riau ada 7 perkara karhutla yang melibatkan korporasi yang dinyatakan terbuk-
ti bersalah melanggar pasal 99 UU 32/2009. Diantaranya kasus karhutla di areal PT Adei Plantation and 
Industry dengan terdakwa korporasi dan Manager Operasional PT Adei Danesuvaran KR Singam, karhutla 
di PT Nasional Sagu Prima dengan terdakwa korporasi dan manager operasional Ir Erwin, PT Palm Lestari 
Makmur dengan terdakwa Iing Joni Priyana (Direktur), Niscal Mahendrakumar Chotai (Manager Finance) 
dan Edmond Jhon Pereira (Manager Plantation), PT Jatim Jaya Perkasa dengan terdakwa korporasi dan 
Asisten Kebun II Kosman Vitoni Imanuel Siboro, PT Langgam inti Hibrindo dengan terdakwa Manager 
Operasional Frans Katihokang dan PT Wana Subur Sawit Indah dengan terdakwa Thamrin Basri, Pimpinan 
Kebun27.

Penyidik dan penuntut umum biasanya menggunakan pidana dilampauinya baku mutu udara dan krite-
ria baku kerusakan lingkungan hidup dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Untuk membuktikannya 
menggunakan alat bukti ilmiah (scientific evidence). Ahli yang sering dihadirkan yaitu ahli kebakaran hutan 
dan lahan serta ahli kerusakan tanah. Dalam Keputusan Ketua MA No 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pem-
berlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, memberi contoh terkait pembuktian tindak 
pidana lingkungan hidup, dua diantaranya keterangan ahli dan bukti surat. 

Ahli harus ditunjuk oleh penyidik. Lalu, turun ke lapangan dan mengambil sample. Sample dibawa ke lab-
oratorium. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk surat, antara lain hasil laboratorium, dituangkan dalam 
bentuk tertulis dan dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan, Berita Acara Pengambilan Contoh, 
pengambilan contoh harus valid diambil dengan prosedur yang benar (sesuai SNI), Hasil interpretasi foto 
satelit dan Surat atau nota dinas, memorandum, notulensi rapat atau segala sesuatu yang terkait. 

Dalam KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkun-
gan Hidup, kriteria ahli yang dapat diajukan sebagai ahli salah satunya perkara pidana yaitu: memiliki 
disiplin ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan melalui ijazah, minimal S2 (akademis); atau mendapat 
pengakuan masyarakat sebagai ahli, pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan 
(pakar) dan aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum daftar riwayat hidup (CV).

Jika terjadi perbedaan keterangan ahli dan hakim belum yakin atau dalam hal tergugat dan penggugat tidak 
mengajukan ahli, hakim dapat menunjuk ahli lain yang dianggap netral atau dapat menerapkan Precaution-
ary Principles.

Terkait dengan perkara pencemaran dan perusakan lingkungan, Mahkamah Agung dan Kapolri membuat 
panduan penanganan perkara lingkungan hidup. 

Pada 2011 dan 2013 Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengeluarkan KMA nomor 134/KMA/SK/IX/2011 
tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan dan Keputusan Ketua MA No 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pember-
lakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Terbitnya KMA 134/KMA/SK/IX/2011 salah satu pertimbangannya perkara lingkungan dan sumber 
daya alam perlu ditangani secara khusus oleh institusi pengadilan yang memahami urgensi perlindungan 
lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA). Oleh karenanya, perlu mengembangkan sertifikasi hakim 
lingkungan hidup untuk menangani perkara-perkara lingkungan hidup dan SDA.

Sertifikasi hakim lingkungan hidup adalah proses pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah 
dinyatakan lulus seleksi admnistrasi, kompetensi dan integritas menjadi hakim lingkungan hidup oleh Ket-
ua Mahkamah Agung.  Jika di sebuah pengadilan tidak memiliki hakim bersertifikat lingkungan maka boleh 
melakukan detasering atau penugasan hakim untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penanganan kasus 
lingkungan hidup di luar wilayah pengadilan di mana hakim bertugas.

Kewenangannya berdasarkan pasal 5, hakim bersertifikat lingkungan harus mengadili perkara lingkungan 
hidup baik di peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. 

Perkara lingkungan hidup yang dimaksud meliputi pelanggaran peraturan administrasi, perdata dan pidana 
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan 
di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, 
periindustrian dan/atau konservasi  sumber daya alam.
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Pada 19 Maret 2015, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan KMA Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang 
Perubahan atas KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan. Salah satu 
pertimbangan KMA 134 diubah karena sepanjang pelaksanaan KMA tersebut belum dapat menampung 
kebutuhan terhadap ketiadaan hakim yang bersertifikat lingkungan hidup pada wilayah hukum pengadilan 
tingkat pertama dan atau pengadilan tingkat banding pada peradilan umum atau peradilan tata usaha negara.

Pada KMA 134 pasal 27 menjelaskan jika belum terdapat hakim lingkungan hidup bersertifikat, perkara 
lingkungan hidup diperiksa, diadili dan diputus oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 KMA Nomor 36/KMA/SK/III/2015, pasal 27 diubah menjadi jika belum terdapat 
hakim lingkungan hidup bersertifikat, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi pada 
peradilanumum atau ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
pada Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena jabatannya berwenang memeriksa dan memutus perkara 
lingkungan hidup.

Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi pada Peradilan Umum atau Ketua Pengadilan Tata 
Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha tersebut karena 
jabatannya dapat menunjuk Wakil Ketua atau Hakim Senior dalam jabatan hakimnya untuk memeriksa dan 
memutus perkara lingkungan hidup. 

Selain memberlakukan hakim bersertifikat lingkungan, Ketua Mahkamah Agung juga mengerluarkan kepu-
tusan Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup 
pada 22 Februari 2013. Salah satu pertimbangannya perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim 
lingkungan hidup pada   peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung. Untuk itu 
Mahkamah Agung memerintahkan keapda semua pejabat struktural dan  fungsional beserta segenap aparat 
peradilan untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup secara seragam, disiplin, 
tertib dan bertanggung jawab.

Pedoman penanganan perkara lingkungan hidup ini ditujukan untuk membantu para hakim baik hakim pada 
peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk 
memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup. Pedoman ini juga memberikan informasi terkini bagi 
hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan hukum lingkungan serta me-
lengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR/RBG, BUKU II dan peraturan lainnya yang berlaku 
dalam praktek peradilan.

Dalam pedoman ini memuat prinsip-prinsip penataan dan penegakan hukum lingkungan, jenis-jenis perkara 
lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang terkait, pedoman penanganan perkara perdata, 
pidana dan tata usaha negara lingkungan serta ahli yang dapat diajukan dalam perkara.

Pada 10 November 2016, Kapolri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/15/XI/2016 ten-
tang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Pertimbangannya karena kebakaran hutan dan lahan telah 
menjadi perhatian publik karena memberi dampak serius baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan 
hidup yang dampak asapnya sampai ke negara sekitar dan selalu berulang setiap tahunnya karena upaya 
pengendalian karhutla belum dilakukan secara optimal oleh pemangku kepenntingan.

Dalam SE ini dijelaskan tindak pidana yang terkait dengan karhutla dapat mencakup tindakan-tindakan 
berupa kesengajaan atau kelalaian dan dapat merupakan tindak pidana formil atau materiil antara lain salah 
satunya mengakibatkan terlampauinya baku kerusakan lingkungan dan/ atau baku mutu udara ambien.

Kapolri meminta agar dilakukan  tindakan pre-emtif dan preventif, dimana anggota Polri yang menangani 
perkara karhutla harus memahami pembuktian unsur-unsur tindak pidana terkait karhutla antara lain:

1. Penentuan locus delicti, yang dapat merujuk pada indikasi atau informasi adanya titik panas, peta 
sebaran titik panas, pemetaan titik panas dan/ atau penentuan titik koordinat.

2. Penentuan tempus delicti dengan merujuk pada pendapat ahli dan citra satelit

3. Pembuktian unsur ‘barang siapa’ untuk korporasi yang dapay merujuk pada dokumen perizinan, ket-
erangan ahli hukum lingkungan, atau ahli pidana korporasi untuk menerangkan kkosntruksi tindak 
pidana korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 UU 32/2009, Pasal 113 UU 39/2014 dan 
Pasal 55 dan 56 KUHP.
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4. Pembuktian unsur kesalahan, dilakukan dengan verifikasi dokumen dan pengambilan sampel (mis-
alnya ketebalan gambut paska kebakaran, tinggi air di kanal atau ada/ tidaknya pupuk) serta citra 
satelit (historis dan terkini). Untuk pembuktian unsur kesengajaan dapat merujuk pada dokumen 
Rencana Kerja Tahunan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), hasil pengawasan oleh 
pemberi izin atau analisis pembiayaan untuk Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Untuk pem-
buktian unsur kelalaian dapat merujuk pada ketersediaan sarana dan prasarana, standar operasional 
prosedur pengendalian kebakaran, keberadaan sistem kanal tertutup dengan mempertahankan ket-
inggian muka air untuk lahan gambut, ketersediaan sumur bor atau tandon air.

Di dalam SE ini juga Kapolri meminta kepada penyidik untuk memahami peraturan terkait kebakaran huran 
dan lahan yang merujuk pada pasal-pasal dalam UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 32 tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pem-
berantasan Perusakan Hutan dan UU 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

B. Aturan Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan

- PP No 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang 
berkaitan dengan Karhutla

Dalam pertimbangannya, peraturan ini terbit pada 5 Februari 2001 karena kebakaran hutan dan atau la-
han telah menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, baik nasional maupun lintas 
batas negara, yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial

dan budaya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran 
Hutan dan atau Lahan.

Peraturan ini mengatur upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan serta pengawasan terhadap 
pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan 
dan lahan.

- Permenlhk Nomor 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Karhutla

Peraturan Menteri ini diterbitkan pada 18 April 2016 dengan menimbang berdasarkan Pasal 18 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencema-
ran Lingkungan Hidup, yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Pasal 22, Pasal 23, 
dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan perlu diatur pedoman 
umum penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan.

Peraturan ini menjadi norma, standar, kriteria dan pedoman atas perencanaan, pengorganisasian, pelak-
sanaan operasional, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan usaha/kegiatan/tindakan dalkarhutla 
untuk para pihak terkait, sehingga terjaminnya efektifitas dan efisiensi jangkauan pengendalian keba-
karan hutan dan lahan.

Peraturan ini mengatur Organisasi Dalkarhutla, Sumberdaya Manusia Dalkarhutla, Sarana Prasarana 
Dalkarhutla, Operasional Dalkarhutla, Pengembangan Inovasi Dalkarhutla, Pemberdayaan Masyarakat 
dan Kerjasama Kemitraan, Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi, Penghargaan dan Sanksi; dan Pem-
biayaan. 

- Inpres No 11 Tahun  2015 tentang Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Karhutla

Pada 24 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo menerbitkan instruksi agar dilakukan peningkatan pen-
gendalian karhutla di seluruh wilayah Indonesia. Ia memerintahkan kementerian, kepala daerah, TNI 
– Polri beserta instansi terkait untuk melakukan peningkatan pengendalian karhutla dengan melakukan 
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kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla. Seluruh pihak diminta untuk beker-
jasama dan saling berkoordinasi serta meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan 
untuk terlibat dalam pengendalian karhutla. Selain itu ia juga menginstruksikan peningkatan penegakan 
hukum dan pemberian sanksi tegas kepada perorangan ataupun badan hukum yang terlibat karhutla.

Khusus untuk penegakan hukum, Instruksi Presiden kepada Kapolri dengan meningkatkan lang-
kah-langkah pre-emtif dan preventif dalam rangka pengendalian karhutla, represif dalam rangka penega-
kan hukum terhadap pelaku tindak pidana karhutla dan meningkatkan koordinasi dalam proses peny-
idikan perkara karhutla yang ditangani Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
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A. Analisis Penerbitan SP3 oleh Polda Riau

Penerbitan  Surat Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan suatu tindakan hukum yang dimungkinkan 
dilakukan oleh Penyidik.

Adapun rujukan pengambilan tindakan tersebut ditentukan oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang men-
yatakan “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demihukum, maka penyidik 
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.” Merujuk ketentuan tersebut, 
dapat dirumuskan bahwa dasar penghentian penyidikan adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;

2. Bukan merupakan tindak pidana;

3. Dihentikan demi hukum;

Penghentian Penyidikan merupakan salah satu bagian dari hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia 
sebagaimana diatur oleh KUHAP dan sudah semestinya tunduk pada rezim hukum acara pidana, hukum 
acara pidana, Istilah hukum acara pidana adalah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. 
Belanda memakai istilah starfvordering” yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana.

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana subtantif (materil) maupun hukum acara 
pidana (formil) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara 
pidana subtantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Hal yang perlu diketahui pembedaan antara hukum pidana (materil) dan hukum acara pidana (formil) yaitu 
kalau hukum pidana (materil) adalah keseluruhan peraturan hukum yg menunjukkan perbuatan mana yg 
dikenakan pidana, sedangkan hukum acara pidana (formil) adalah bagaimana Negara melalui alat kekua-
saanya untuk menjatuhkan pidana.

KUHAP tidak memberikan definisi tentang hak acara pidana, tetapi bagian-bagian seperti penyidikan, 
penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penang-
kapan, penahanan, dan lain-lain.

Pasal 1 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yg diatur dlm 
UU ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat bukti terang tentang tindak pidana 
yang terjadi guna menemukan tersangkanya

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yakni kebenaran 
dari suatu perkara pidana dgn menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dgn tujuan 
agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hak. Kemudian selanjutnya meminta 
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana dan 
apakah pelaku yg didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Menurut Van Bammelen mengemukakan 3 fungsi hukum acara pidana, yakni:

•	 Mencari dan menemukan kebenaran

•	 Pemberian keputusan oleh hakim

•	 Pelaksanaan keputusan.

Adapun asas-asas hukum acara pidana :

•	 Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan 

Asas ini dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran UU Ketentuan Pokok Kekuasaan 

BAB IV
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Kehakiman.Peradilan cepat (untuk menghindari penahanan yg lama sebelum ada keputusan hakim) 
merupakan bagian dri hak asasi manusia.Begitu pula peradilan yang bebas, jujur dan tdk memihak yg 
ditonjolkan dlm UU tsb.

•	 Asas praduga tak bersalah (Persumption of Innounce)

Pasal 3 c KUHAP: “Setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan / atau dihadapkan di 
muka siding pengadilan wajib dianggap tdk bersalah sampai adanya putusan pengadilan yg menyatakan 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hk tetap. ( asas ini terdapat dlm penjelasan dlm Ps. 8 UU No. 4 
/ 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

•	 Asas oportunitas

Adalah asas hukum yg memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tdk 
menuntut yg telah mewujudkan perbuatan pidana demi kepentingan umum (UU No. 5 tahun 1991 ten-
tang Pokok-Pokok Kejaksaan). Dalam penjelasan pasal tersebut artinya jaksa dapat mengesampingkan 
suatu perkara jika kepentingan umum merasa dirugikan apabila perkara itu dituntut. Dan asas ini tersirat 
dalam ps. 14 KUHAP huruf h yg berbunyi “ menutup perkara demi kepentingan umum”. Penuntut 
umum atau jaksa adalah badan yang diberi wewenang untuk menuntut perkara pidana ke pengadilan.

Polda Riau menggelar konferensi pers pada tanggal 20 Juli 2016 yang menyatakan bahwa 15 Korporasi 
yang diduga telah melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dihentikan penyidikannya. 

Diantaranya surat penghentian penyidikan tersebut  yaitu :

1. Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/14/VI/2016 RESKRIMSUS tentang penghentian penyidikan 
pada tanggal 09 Juni 2016 yang dalam hal ini ditandatangani oleh Wakil Direktur Reskrimsus 
Polda Riau yang dalam penetapan tersebut dengan memperhatikan hal-hal berikut :

•	 Berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 07 Juni 2016 di ruang gelar Dit reskrimsus Polda Riau 

•	 Berdasarkan keterangan Ahli :

a. Berdasarkan keterangan DODY AFRIANTO ,S.Hut (Ahli dari Dishut Provinsi Riau) dapat 
ahli jelaskan bahwa titik kordinat tersebut diatas berada dalam fungsi kawasan hutan produksi 
dan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 septem-
ber 2014 berada dalam kawasan hutan produksi dan termasuk didalam areal konsesi IUPH-
HK-HTI PT SRL (Sumatera Riang Lestari) di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, kawasan hutan 
produksi terbatas batang lipai siabu telah dilaksanakan pada tahun 1998 dan sudah di sahkan 
oleh menteri kehutanan pada 18 Februari 1998;

b. Berdasarkan keterangan Ahli Nelson Sitohang, SKM,MScBH (Ahli dari BLH Provinsi Riau), 
bahwa dengan terjadinya kebakaran lahan di Areal IUPHHK-HTI PT.SRL tersebut maka 
PT.SRL telah melakukan ataupun menerapkan kewajibannya. Didalam melakukan pengelolaan 
lingkungan hidup sesuai dengan AMDAL;

c. Berdasarkan keterangan Ahli ARDI YUSUF,S.Hut,M.AGR. Berdasarkan data dan fakta dilo-
kasi kebakaran, maka dapat disimpulkan bahwa kebakaran yang terjadi bukan perbuatan atau 
kelalaian dari pihak PT. SUMATERA RIANG LESTARI;

d. Berdasarkan keterangan Ahli Dr. ERDIANTO,SH. (Ahli Hukum Pidana), disimpulkan sebagai 
berikut :

i. Terhadap unsur kesengajaan, karena PT. SRL tidak pernah berencana yang dapat dilihat 
dari pola kerja dan kegiatan usahanya, PT.SRL bukanlah usaha perkebunan, dengan de-
mikian, maka terhadap PT.SRL tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 108 undang-undang 
N0. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

ii. Terhadap unsur kelalaian, dapat diterapkan ketentuan pasal 108 undang-undang N0. 32 
Tahun 2009 berdasarkan kenyataan hukumnya, diketahui bahwa PT.SRL adalah yang bar-
hak atas lahan yang terbakar saat ini. Bahwa pada kenyataannya Areal tersebut tidak dalam 
penguasaan PT. SRL Nmun oleh Masyarakat, maka harus diperhatikan beberapa pernyata-
an yaitu pertama apakah sebelumnya sudah ada usaha dengan PT.SRL untuk mengambil 
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alih lahan yang sudah dikuasai oleh masyrakat. Bahwa kenyataam hari ini lahan tersebut 
terbakar, maka penyidik harus dapat membuktikan apakah sejauh ini sudah ada usaha den-
gan PT.SRL  untuk merebut kembali lahan tersebut, dan kedua apakah ada usaha PT.SRL 
untuk memadamkan api dan ketiga apakah PT.SRL sudah menyediakan sarana pemadaman 
api menurut kaedah standart yang di catumkan pemerintah. Jika ada ketiga hal tersebut 
sudah dilakukan, maka PT SRL tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas terjadinya 
kebakaran diatas lahannya yang secara faktual dikuasai masyarakat. Namun jika ketiga hal 
tersebut tidak dilakukan oleh PT SRL maka PT SRL dapat dipersalahkan lalai sehingga 
menyebabkan terbakarnya lahan atau kawasan atau areal yang seharusnya dikuasai

•	 Hasil gelar perkara luar biasa pada tanggal 07 Juni 2016 di ruang gelar Dit Reskrimsus polda Riau  
berkesimpulan :

i. Berdasarkan hasil penyidikan bahwa lahan yang terbakar berasal lahan yang telah dikuasai 
oleh sekelompok masyarakat yang berada di sekitar konsesi PT SRL dan lahan PT SRL 
yang terbakar merupakan akasia crasicarva siap untuk dipanen dan telah terbit surat RKT 
tahun 2015;

ii. Terhadap perkara dimaksud maka peserta gelar sepakat untuk menghentikan penyidikannya 
(SP3);

•	 Berdasarkan pertimbangan dari point 1,2,3, di atas Pimpinan Gelar dan peserta gelar berpendapat 
bahwa dari bukti bukti keterangan ahli, surat, dan saksi-saksi dari pejabat yang berkompeten belum 
cukup bukti/belum memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana di bidang kehutanan , sebagaima-
na tercantum dalam UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU RI No.32 tentang Per-
lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/09/V/2016/Reskrimsus dengan per-
intah : Memerintahkan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana 
terhadap perkara di bidang perkebunan dan atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup berupa terjadinya kebakaran lahan sesuai laporan polisi nomor : LP/30A./IX/2015/
Riau/Res-Kampar/SEK-KKH tanggal 21 September 2015 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/
II/V/2016 Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan terhadap terlapor PT Riau Jaya Utama 
(PT RJU) tertanggal 13 Mei 2016 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa;

•	 Berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti, ternyata peristiwa 
yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka, tidak cukup bukti, se-
hingga penyidikan atas perkara terlapor dihentikan, dengan memperhatikan hasil gelar perkara luar 
biasa tanggal 12 Mei 2016 di ruang gelar Dit Reskrimsus Polda Riau. 

3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/02/IV/2016/Reskrimsus dan Surat 
Ketetapan Nomor: S.TAP/09/IV/2016/Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan atas nama 
Terlapor PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (PT. PSPI) tertanggal 15 April 2016 dengan 
memperhatikan gelar keterangan ahli dan gelar perkara luar biasa tanggal 17 April 2016.

4. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.SIDIK /13/VI/2016/RESKRIMSUS dan 
Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/15/VI/2016 Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan atas 
nama Terduga PT Rimba Lazuardi (PT RL) tertanggal 9 Juni 2016 dengan memperhatikan :

•	 hasil gelar perkara tanggal 18 Februari 2016 disepakati oleh pimpinan/ peserta gelar yaitu , 
melaksanakan rencana tindak lanjut (RTL) penyidikan guna menentukan apakah ada unsur-unsur 
pasal dapat dipersangkakan kepada PT Rimba Lazuardi.

•	 Hasil gelar perkara tanggal 07 Juli 2016 disepakati oleh pimpinan/ peserta gelar yaitu, menghen-
tikan perkara tersebut dengan menerbitkan SP3 karena tidak cukup bukti dan apabila dikemudian 
hari ditemukan adanya bukti baru (Novum) maka perkara ini dapata dibuka kembali 

•	 Saran dan pendapat penyidik dan penyidik pembantu tanggal 08 Juni 2016

•	 Menetapkan : Menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana kehutanan dan atau perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi akibat terbakarnya kawasan hutan yang telah 
dibebani izin konsesi hutan tanaman industri (HTI) PT RIMBA LAZUARDI sehingga mengaki-
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batkan dilampaui batu mutu udara ambien, baku mutu air, batu mutu air laut, atau keriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup minggu tanggal 20 september 2015 sekira jam 17.00 wib bertempat 
di Desa persajian kecamatan batang pranap kabupaten Indragiri Huluyang diduga dilakukan PT 
Rimba Lazuardi terhitung mulai tanggal :   Juni 2016 karena tidak cukup bukti dan apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya bukti baru (Novum) maka penyidikan perkara ini dapat dibuka 
kembali.

Penghentian penyidikan sudah semestinya dihubungkan dengan adanya penyidikan dan penyelidikan tanpa 
menghubungkan antara keduanya sangat tidak mungkin hukum acara pidana dapat ditegakkan dalam Pasal 
1 butir 5 KUHAP disebutkan bahwa : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 
dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini. Dari bunyi pasal ini cukup jelas sekali bah-
wa dalam penyelidikan belum ditemukan adanya tindak pidana dari suatu peristiwa, maka sudah menjadi 
kewajiban penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti apakah ada tidaknya suatu tindak pidana.

Setelah tindakan dan upaya yang dilakukan penyelidik dalam pengumpulan barang bukti dan kemudian 
menyimpulkan bahwa terhadap suatu peristiwa diduga terdapat tindak pidana maka kemudian proses selan-
jutnya dilakukan penyidikan sesuai Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian 
tindakan dari penyidik untuk mencari dan megumpulkan bukti yang dengan bukti terang itu tentang tindak 
pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dari proses penyelidikan dan penyidikan ini sudah terjadi tindakan-tindakan hukum penyelidik dan peny-
idik . Penyelidik dengan keyakinannya memastikan telah ada tindak pidana yang terjadi, tugas selanjut-
nya adalah tugas penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk mencari siapa tersangkanya, dalam 
penetapan tersangka penyidik dengan sangat hati- hati berdasarkan ketentuan KUHAP untuk menetapkan 
tersangka didalam Kuhap diatur penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup .

Berdasarkan  hal tersebut dalam analisa kasus ini dapat dihubungkan kaitannya dengan posisi kasus yang 
telah digambarkan tersebut diatas  :

1. Bahwa  Terkait PT Sumatera Riang lestari (SRL) Polda Riau telah  mengeluarkan Surat 
Ketetapan Nomor : S. Tap/14/vi/2016 RESKRIMSUS tentang penghentian penyidikan pada 
tanggal 09 Juni 2016 yang dalam hal ini ditandatangani oleh Wakil Direktur. Dapat dilihat 
paling tidak rujukan penerbitan SP3 terhadap PT SRL  tersebut didasarkan pada alasan 
tidak cukup bukti. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut: 

Pertama, alasan tidak cukup bukti dalam penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda Riau 
ini sangatlah sulit diterima oleh logika hukum, bagaimana mungkin adanya  penyidikan dan pene-
tapan tersangka lantas kemudian menyatakan tidak cukup bukti karena proses hukum acara pidana 
sudah dimulai sejak adanya proses penyelidikan penyidikan dan penetapan tersangka, semestinya 
penyidik sudah harus berkeyakinan dengan bukti yang kuat  ketika proses dari lidik dan sidik dim-
ulai sampai penetapan tersangka. Berdasarkan fakta ini penyidik telah menyimpulkan sendiri dan 
berperan sebagai hakim hal itu sangat bertentangan dengan prinsip dan asas hukum pungsi penyidik 
hanyalah mengumpulka bukti bukan menjadi hakim dari suatu perkara pidana.  

Kedua, bahwa penyidik dalam hal ini tidak cermat karena berdasarkan keterangan ahli yang dijad-
ikan rujukan ahli penyidik keterangan DODY AFRIANTO ,S.Hut (Ahli dari Dishut Provinsi Riau)  
ahli menjelaskan bahwa titik kordinat tersebut di atas berada dalam fungsi kawasan hutan produksi 
dan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 september 
2014 berada dalam kawasan hutan produksi dan termasuk di dalam areal konsesi IUPHHK-HTI PT 
SRL (Sumatera Riang Lestari) di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, kawasan hutan produksi terbatas 
Batang Lipai Siabu telah dilaksanakan pada tahun 1998 dan sudah disahkan oleh Menteri Kehutan-
an pada 18 Februari 1998.

Hal ini menguatkan bukti bahwa tidak terbantahkan kebakaran tersebut berada di wilayah konsesi 
tersangka,  hal mana juga dipertegas dengan  keterangan Ahli Dr. ERDIANTO,SH. (Ahli Hukum 
Pidana), disimpulkan Terhadap unsur kesengajaan, karena PT. SRL tidak pernah berencana yang 
dapat dilihat dari pola kerja dan kegiatan usahanya, PT. SRL bukanlah usaha perkebunan.

Dengan demikian, maka terhadap PT.SRL tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 108 Undang-Un-
dang N0. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; Terhadap unsur kelalaian, dapat diterapkan keten-
tuan pasal 108 undang-undang N0. 32 Tahun 2009 berdasarkan kenyataan hukumnya, diketahui 
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bahwa PT.SRL adalah yang berhak atas lahan yang terbakar saat ini. 

Bahwa pada kenyataannya areal tersebut tidak dalam penguasaan PT. SRL Namun oleh Mas-
yarakat, maka harus diperhatikan beberapa pernyataan yaitu pertama apakah sebelumnya sudah ada 
usaha dengan PT.SRL untuk mengambil alih lahan yang sudah dikuasai oleh masyarakat. 

Bahwa kenyataam hari ini lahan tersebut terbakar, maka Penyidik harus dapat membuktikan apakah 
sejauh ini sudah ada usaha dari PT.SRL  untuk merebut kembali lahan tersebut, dan kedua apakah 
ada usaha PT.SRL untuk memadamkan api dan ketiga apakah PT.SRL sudah menyediakan sarana 
pemadaman api menurut kaedah standar yang dicatumkan pemerintah. 

Jika ada ketiga hal tersebut sudah dilakukan, maka PT SRL tidak dapat dianggap bertanggung 
jawab atas terjadinya kebakaran diatas lahannya yang secara faktual dikuasai masyarakat. Namun 
jika ketiga hal tersebut tidak dilakukan oleh PT SRL maka PT SRL dapat dipersalahkan karena  
lalai sehingga menyebabkan terbakarnya lahan atau kawasan atau areal yang seharusnya dikuasai. 
Ahli hukum pidana memastikan bahwa PT SRL dapat dianggap lalai karena lokasi yang terbakar 
adalah di wilayah konsesi PT SRL.

Penyidik sudah seharusnya memperhatikan  Penjelasan Pasal 48 ayat (3) UU 41/ 199 tentang Ke-
hutanan yang menentukan Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan 
hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia,ternak,dan kebakaran dan Pasal 49 UU 41/ 199 ten-
tang Kehutanan menentukan pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran 
hutan di arealkerjanya. 

Walaupun dua ketentuan ini diatur diluar ketentuan pidana, tapi bisa dioperasionalkan dengan 
catatan titik api merupakan hasil aktivitas yang dilakukan korporasi dengan merujuk ketentuan 
pidana pada Pasal 78 ayat (3) dan 4. Sedangkan untuk korporasi yang bergerak di sektor perkebu-
nan kelapa sawit tidak diatur seketat aturan di UU Kehutanan, namun tetap ada ketentuan larangan 
membakar sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan Pidana pada Pasal 108 UU Nomor 39 Tahun 
2014 tentang Perkebunan mengenai larangan membuka dan/ atau mengolah kebun secara dibakar. 

Apabila ketentuan UU Kehutanan maupun UU Perkebunan susah dioperasionalkan bisa meru-
juk pada UU 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur 
dampak dari kebakaran seperti asap yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara atau 
paling tidak baku mutu kerusakan lingkungan hidup seperti tanah dan sebagainya. Jadi tidak serta 
merta kebakaran dilihat sebagai perbuatan formil, tetapi juga materil yang menimbulkan akibat.

Rujukan ketentuan pidananya diatur pada pasal 98 dan 99 UU PPLH dan rujukan operasional 
dalam penegakan hukum bisa dirujuk pada perkara PT. Adei Plantation & Industry di Pengadilan 
Negeri Pelalawan yang dikuatkan oleh Putusaan Pengadilan Tinggi Riau. Perkara ini juga ditangani 
Polda Riau pada 2014 lalu dengan mengajukan ahli Prof. Dr. Bambang Hero dan Dr. Basuki Wasis, 
sayang dalam perkara yang di SP3, kedua ahli tidak dimintai keterangannya. Selain itu, beberapa 
areal sama sekali tidak berkonflik  dan pembakaran malah diindikasikan membakar tanaman yang 
dikelola masyarakat, sehingga alasan konflik tidak relevan untuk beberapa perkara SP3;

2. Terkait dengan PT Riau Jaya Utama sesuai dengan  Surat Perintah Penghentian Penyidikan 
Nomor: SP.Sidik / 09 / V / 2016 / Reskrimsus dengan perintah : Memerintahkan penyidikan 
karena tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana terhadap perkara dibidang perke-
bunan dan atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa terjadinya keba-
karan lahan sesuai laporan polisi nomor : LP/30 A./IX/2015/Riau/Res-Kampar/SEK-KKH 
tanggal 21 September 2015 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/II/V/2016 Reskrimsus 
tentang Penghentian Penyidikan terhadap terlapor PT Riau Jaya Utama (PT RJU) tertanggal 
13 Mei 2016 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil penyidikan 
terhadap tersangka, saksi,ahli dan barang bukti, ternyata peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka, tidak cukup bukti, sehingga peny-
idikan atas perkara terlapor dihentikan, dengan memperhatikan hasil gelar perkara luar 
biasa tanggal 12 Mei 2016 di ruang gelar Dit Reskrimsus Polda Riau.

Bahwa berdasarkan SP3 yang telah dikeluarkan tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu diper-
hatikan:
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1. Pertama, Bahwa melihat dalam surat SP3 tersebut tidak dicantumkan secara jelas ketentuan 
pidana yang dikenakan terhadap PT RJU. Jika dihubungkan dengan Pasal 3 huruf f Perkap No. 
14 Tahun 2012; hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabel dalam perkap tersebut.

2. Kedua, bahwa menilai semestinya  terdapat beberapa ketentuan pidana dalam peraturan perun-
dang-undangan yang bisa dikenakan atau dilakukan penyidikan terhadap PT RJU di antaranya 
adalah : 

a. Pasal 92 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
Perambahan dan Perusakan Hutan (UU No. 18 Tahun 2013): Melakukan kegiatan perke-
bunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan pal-
ing sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- 
(lima puluh miliar rupiah).

b. Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 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 Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh 
miliar rupiah). 

c. Pasal 99 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Setiap orang yang karena kelalaiannya menga-
kibatkan dilampauinya baku udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria 
baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

d. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU No. 39 Tahun 
2014) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan 
cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh 
miliar rupiah). 

e. Pasal 109 UU No. 39 Tahun 2014 Pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan: 

i. Analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan 
upaya pemantauan lingkungan hidup; 

ii. Analisis risiko lingkungan hidup; dan 

iii. Pemantauan lingkungan hidup; Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).  

f. Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ten-
tang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) Pasal 78 ayat (3) Barang siapa dengan sengaja 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Pasal 50 ayat (3) huruf d Setiap orang dilarang: d. 
Membakar hutan. 

g. Pasal 78 ayat (4) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (4) 
Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Pasal 50 ayat (3) 
huruf d Setiap orang dilarang: d. Membakar hutan. 

3. Bahwa berdasarkan temuan lapangan dan dokumen-dokumen terkait termasuk Keputusan 
Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan, ternyata diketahui PT RJU telah melakukan usaha 
budidaya perkebunan sawit berdasarkan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) No. 
525/Disbun/1136/2011 tertanggal 9 November 2011 dengan luas 1578 Ha di dalam kawasan 
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hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 673/Menhut-II/2014 jo. SK No. 878/Men-
hut-II-2014 jo. SK No. 314/KemenLHK/Setjen/PLA.2/2/4/2016 jo. SK No. 393/MenLHK/
SETJEN/PLA.0/5/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, tanpa mempunyai izin untuk 
menggunakan kawasan hutan untuk aktivitas kebun. 

Semestinya penyidik sudah  seharusnya memeriksa substansi dokumen laporan Rencana 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dari 
PT RJU yang wajib dilaporkan setiap enam bulan sekali; laporan berkala penanggung jawab 
usaha mengenai status penaatan terhadap persyaratan perizinan yang terkait dengan pengen-
dalian kebakaran hutan dan/atau lahan; dan hasil pengawasan Bupati/Walikota, Gubernur 
atau Menteri sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 14 ayat 
(2), Pasal 34 dan Pasal 45 ayat (1) huruf g dan h Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 
tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan 
dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4 Tahun 2011); Jika dihubungkan sesuai 
dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan 
dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, 
perusahaan termasuk PT RJU wajib untuk menjalankan : 

a. laporan enam bulanan yang memuat hasil pemantauan untuk mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya; 

b. riwayat titik panas dan/atau titik api dari hasil pemantauan citra satelit; 

4. Bahwa perusahaan termasuk PT RJU harus juga mentaati Pedoman Pengendalian Kebakaran 
Lahan dan Kebun yang disusun Kementerian Pertanian sebagaimana BAB VI yang berisi: 

a. harus disediakan oleh perusahaan perkebunan dalam pengendalian kebakaran lahan 
dan kebun; 

b. kualifikasi sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim DAMKAR; 

c. standard operating procedure (SOP) penanggulangan kebakaran. 

5. Bahwa dengan demikian Penyidik seharusnya menelisik lebih lanjut fakta-fakta tentang ke-
siapsiagaan PT RJU dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sekurang-kurangnya 
sebagaimana diatur dalam kedua ketentuan di atas. Penyidik juga seharusnya menilai dan atau 
memverifikasi dan melakukan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup terkait dengan PT. 
RJU yang setidak-tidaknya berupa: 

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 

b. Laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Peman-
tauan Lingkungan Hidup; 

c. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan 

6. Bahwa penyidik seharusnya dapat menggunakan Peraturan Menteri Kehutanan No. 12 Tahun 
2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, dalam Pasal 13 dan Pasal 14 untuk menilai 
mengenai kewajiban Penanggung jawab usaha untuk mengadakan sarana dan prasarana yang 
meliputi: 

a. peralatan tangan; 

b. perlengkapan perorangan; 

c. pompa air dan perlengkapannya; 

d. peralatan komunikasi; 

e. pompa bertekanan tinggi; 

f. peralatan mekanis; 

g. peralatan transportasi; 
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h. peralatan logistik, medis, dan SAR 

i. Gedung. 

7. Bahwa kewajiban mengenai sarana dan prasarana dan Standar Operasional Prosedural tersebut 
di atas sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam 
Nomor 243/KPTS/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk teknis Pencegahan dan Penanggulangan Ke-
bakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penanggulangan Lainnya. Di dalamnya 
diatur mengenai: 

a. perencanaan pencegahan kebakaran hutan; 

b. deteksi dini kebakaran; 

c. menara pemantau/pengawasan api; 

d. membentuk organisasi regu; 

e. mengangkat karyawan khusus yang ditugaskan dan diberi wewenang sebagai regu; 

f. menyediakan dana khusus untuk kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan; 

g. memiliki rambu-rambu yang terdiri dari dua jenis yaitu tanda peringatan dan tanda 
larangan.

8. Bahwa keseluruhan alat sarana dan prasarana tersebut, tentu saja tidak hanya harus diperiksa 
ketersediaannya semata, tetapi juga harus diverifikasi dan dianalisis dari sisi kualitas, kelaikan 
dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya dan tidak efektifnya sarana 
prasaran seperti kondisi medan, geografis dan cuaca. Dengan kata lain, ketersediaan saja tidak 
dapat menentukan atau menyimpulkan suatu perusahaan telah secara serius dan tidak lalai 
dalam mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran. 

9. Bahwa berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan Jikalahari, tidak ditemukan adan-
ya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di dalam areal yang terbakar atau seti-
dak-tidaknya di sekitar areal yang terbakar. Hal ini memperkuat alasan bahwa setidak-tidaknya 
PT RJU telah sengaja atau lalai dan tidak serius untuk menanggulangi kebakaran lahan; 

10. Bahwa dengan adanya kombinasi fakta-fakta yakni: 

a. PT RJU sebagai pemegang IUP-B Perkebunan Sawit; 

b. PT RJU berkegiatan di wilayah hutan tanpa izin menggunakan kawasan hutan untuk 
aktivitas kebun; 

c. Kebakaran terjadi di wilayah perizinan milik PT RJU; 

d. Telah adanya Laporan Polisi; 

e. Hasil observasi lapangan oleh Jikalahari mengenai titik-titik api, sarana dan prasarana 
pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dan pemantauan lapangan di wilayah PT 
RJU yang terbakar; 

f. Tidak optimalnya Penyidik dalam melakukan pembuktian unsur kelalaian sebagaima-
na dapat dilihat dari kelayakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan; 
Maka telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menjerat PT. RJU dalam 
Kasus pidana Karhutla serta tidak cukup alasan bagi Penyidik untuk menghentikan 
penyidikan terhadap PT RJU. 

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menilai bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi 
untuk melanjutkan penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti tambahan melalui pemeriksaan 
saksi-saksi dan ahli, pengumpulan atau penyitaan atas dokumen dan surat-surat dan penggele-
dahan termasuk untuk menetapkan Tersangka dan upaya paksa lainnya yang diperlukan untuk 
pembuktian dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 98 dan/atau Pasal 99 Undang-Undang 
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Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Bahwa 
jikalau pun unsur kesengajaan (sebagaimana di atur di dalam Pasal 108 UU No. 39 Tahun 
2014 dan Pasal 98 dan/atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) tidak terpenuhi 
atau masih memerlukan bukti-bukti tambahan lainnya, akan tetapi setidak-tidaknya Termohon 
sudah dapat menerapkan delik kelalaian terhadap PT RJU sebagaimana diatur dalam Pasal 99 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Bahwa bukti-bukti di atas telah memenuhi 
persyaratan mengenai bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 
14, pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-
XII/2014 dan Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012; 

3. Terkait PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (PT. PSPI) Polda Riau telah mengeluarkan 
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/02/IV/2016/Reskrimsus dan Su-
rat Ketetapan Nomor: S.TAP/09/IV/2016/Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan atas 
nama Terlapor PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (PT. PSPI) tertanggal 15 April 2016 
Bahwa alasan diterbitkannya SP3 adalah tidak cukup bukti dengan memperhatikan: 

a. Keterangan Ahli; dan 

b. Gelar perkara luar biasa pada tanggal 7 April 2016; 

Berdasarkan hal tersebut diatas,  Pertama, Jika dilihat dari surat SP3 alasannya sama dengan PT 
SRL selaras dengan analisa awal seperti PT SRL di atas.

Kedua, jika dicermati secara seksama bahwa dalam surat SP3 tersebut  tidak dinyatakan secara 
jelas ketentuan pidana yang dikenakan terhadap Terlapor. PIHAK POLDA RIAU menyebutkan 
bahwa Terlapor sebagai korporasi tidak memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana di bidang 
Kehutanan menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2009. Hal ini bertentangan den-
gan prinsip akuntabilitas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Kapolri No. 14 
Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 

Bahwa terdapat beberapa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang bisa dike-
nakan atau dilakukan penyidikan terhadap Terlapor diantaranya adalah: 

1. Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 

a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauin-
ya 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 Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar) dan 
paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). 

b. Pasal 99 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Setiap orang yang karena kelalaiannya menga-
kibatkan dilampauinya baku udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria 
baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). 

c. Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (3) 
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

d. Pasal 50 ayat (3) huruf d Setiap orang dilarang: d. Membakar hutan. d) Pasal 78 ayat (4) 
jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (4) Barang siapa karena 
kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling ban-
yak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Pasal 50 ayat (3) huruf d Setiap orang dila-
rang: d. Membakar hutan. Bahwa pasal-pasal tersbut diatas  selain berlaku dan atau dapat 
dikenakan pada individu juga berlaku dan atau dapat dikenakan pada badan hukum atau 
korporasi; 

Ketiga, Bahwa PT PSPI merupakan pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (seka-
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rang IUPHHK-HT) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tertanggal 
27 Februari 1998 seluas 50.725 hektar; Bahwa terdapat sejumlah fakta dan bukti-bukti mendukung 
mengenai adanya kebakaran diwilayah yang dikuasai oleh PT. PSPI. Fakta terjadinya kebakaran di 
areal izin PT PSPI juga terdapat dalam surat ketetapannya. 

Bahwa sebagai pemegang IUPHHK-HTI, PT PSPI berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan mempunyai kewajiban untuk melindungi hutan dalam areal kerjanya dari 
terjadinya kebakaran serta bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi di areal kerjanya. 
Pasal 48 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (4) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999: Pemegang Izin 
Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak 
yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diwajibkan 
melindungi hutan dalam areal kerjanya. 

Penjelasan 48 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan: Kewajiban melindungi hutan oleh 
pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak dan 
kebakaran. Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999: Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas ter-
jadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. 

Keempat, Bahwa keterangan Ahli Erdianto yang menyatakan lahan terbakar masih dalam pengua-
saan masyarakat harus dikesampingkan dan tidak relevan untuk melepaskan tanggung jawab PT 
PSPI selaku pemegang izin di wilayah tersebut karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) dan 
ayat (4) PP No. 45 Tahun 2004. Pasal 8 ayat (2) Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah 
menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, 
izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan dan pemegang izin pinjam pakai 
kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan. Pasal 
8 ayat (4) Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) meliputi: 
b. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan pen-
yakit serta daya-daya alam. 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menilai bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi un-
tuk melanjutkan penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti tambahan melalui pemeriksaan saksi-saksi 
dan ahli, pengumpulan atau penyitaan atas dokumen dan surat-surat dan penggeledahan termasuk 
untuk menetapkan Tersangka dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 98 ayat (1) dan 99 ayat (1) 
UU No. 32 Tahun 2009 maupun dalam UU No. 41 Tahun 1999. Bahwa jikalau pun unsur kesenga-
jaan (sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009) tidak terpenuhi atau 
masih memerlukan bukti-bukti tambahan lainnya, akan tetapi setidak-tidaknya pihak polda riau  
sudah bisa menerapkan delik kelalaian terhadap PT PSPI sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat 
(1) UU No. 32 Tahun 2009;  Bahwa bukti-bukti di atas telah memenuhi persyaratan mengenai bukti 
permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) 
KUHAP vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 1 angka 21 Perkap 
No. 14 Tahun 2012;  

4. Berdasarkan temuan fakta di lapangan oleh tim jikalahari didapat analisis sebagai berikut :

a. Bahwa Dari 15 korporasi yang di SP3, ada 11 perusahaan HTI dan 4 sawit. Lokasi kebakaran 
tersebut 10 berada dalam kawasan gambut dan sisanya berada dalam kawasan tanah mineral. 
Analisis ini menunjukkan perusahaan HTI dan Sawit telah melakukan tindak pidana lingkun-
gan hidup, kehutanan dan perkebunan. Ada produk hukum yang tegas menyebut perusahaan 
wajib mengamankan arealnya dari kebakaran dan perambahan/ okupasi. 

b. Pada hakikatnya, benar bahwa telah terjadi kebakaran di dalam areal 15 perusahaan yang di-
SP3. Modusnya bervariasi, bisa dilihat dari lemahnya pengamanan areal konsesi perusahaan, 
konflik dibiarkan perusahaan hingga areal terbakar kembali ditanami akasia dan sawit. Yang 
jelas, dampak kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup beru-
pa dilampuinya baku mutu udara ambien. 

c. Bahwa Pasal 98 dan 99 dari UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, pembakaran di areal konsesi dikategorikan sebagai tindakan kesengajaan 
atau kelalaian pemegang izin. Pasal 98 ayat 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 mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling 
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singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling 
banyak 10 miliar. Pasal 99 ayat 1: setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dila-
mpauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu 
kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun 
dengan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. 

d. Bahwa Pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap tindak pidana lingkungan 
hidup tertera pada pasal 116 ayat 1: jika tindakan tersebut dilakukan oleh, untuk atau atas 
nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau 
orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak se-
bagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Ayat 2: jika tindak pidana dilakukan oleh orang 
berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang bertindak dalam lingkup kerja badan 
usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah/ pemimpin dalam tindak pidana 
tersebut secara sendiri atau bersama-sama. Pasal 18 PP Nomor 4 tahun 2001 tentang pen-
gendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan karhutla 
berbunyi setiap penanggung jawab usaha bertanggung jawab atas terjadinya karhutla di lokasi 
usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan karhutla. 

e. Bahwa Khusus untuk areal korporasi yang bergambut, dapat dikenakan: 

Pasal 23 ayat 3 jo pasal 26 PP 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem 
gambut, menyebut: Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila me-
menuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut: 

a. muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0.4 meter dibawah permukaan gambut dan atau 

b. tereksposnya sedimen berpirit dan atau kuarsa dibawah lapisan gambut . Pasal 26 huruf 
b dan c menyebut: setiap orang dilarang membuka saluran drainase yang mengakibatkan 
gambut menjadi kering dan membakar lahan gambut. 

f. Bahwa Temuan tim investigasi Jikalahari ada beberapa korporasi HTI yang menanam kembali 
setelah arealnya terbakar. 

Tindakan ini secara administrasi bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hid-
up dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan 
Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) “Ditetapkan kebijakan Pemerintah 
untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. 

Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan 
di areal bergambut.” Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 
S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur 
bahwa: “Dilarang melakukan pembukaan lahan (landclearing) untuk penanam baru, meskipun 
dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,” serta “Dilarang melakukan aktifitas penanaman 
di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemuli-
han.” Selain melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, ke 15 perusahaan tersebut telah melanggar UU sektoral masing-masing. Perusahaan 
HTI telah melanggar UU Kehutanan. Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit telah melanggar 
UU Perkebunan dan UU Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan. 

g. Terkait perusahaan yang diduga telah melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lain dapat 
dibagi 2 yaitu :

1. Perusahaan HTI 

Dari hasil temuan di lapangan, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi kebakaran di 
dalam 15 korporasi. Hasil wawancara dengan warga, pelaku pembakaran dan sumber api 
tidak diketahui. Warga menyebut api berasal dari areal perusahaan. perusahaan menyatakan 
sebaliknya. Perusahaan juga menunjukkan upaya dalam menanggulangi karhutla dengan 
‘aktif’ memadamkan api. Warga pun melihat ada tim pemadam dari perusahaan. 
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Selain itu, benar areal perusahaan yang terbakar berkonflik dengan masyarakat sekitar. 
Perusahaan mengklaim itu lahan mereka karena memiliki izin dari pemerintah. Masyarakat 
menentang dan katakan perusahaan telah mengambil lahan warga. Akhirnya perusahaan 
menganggap masyarakat telah merambah/mengokupasi arealnya. Selama melakukan inveti-
gasi di lapangan, tim tidak menemukan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan 
karhutla perusahaan di dekat areal terbakar. Kebakaran di dalam konsesi perusahaan baik 
disengaja ataupun lalai oleh manajemen perusahaan, merupakan tindak pidana. Meski peru-
sahaan memiliki sarana dan prasana pencegahan karhutla dan aktif memadamkan api, tapi 
tidak mengamankan konsesinya dari okupasi/perambahan tetap saja, perusahaan bersalah 
melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelanggaran hukum tersebut: 

a. Pertama, Pasal 32 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebut Pemegang izin 
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memeli-
hara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. 

b. Kedua, Pasal 8 ayat 4 PP 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan, perlindungan yang 
dimaksud adalah: 

1. Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil 
hutan termasuk tumbuhan dan satwa; 

2. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kerbakaran hutan, 
hama dan penyakit serat daya-daya alam. 

3. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan 
hutan di areal kerjanya;

4. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada 
instansi kehutanan terdekat

5. Menyediakan sarana prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan 
kebutuhan.

c. Ketiga, dalam Surat Edaran Nomor SE.7/VI-BUHT/2014 tentang Pelaksanaan Per-
lindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan pada Areal Kerja IUPHHKHTI pada poin 
ketiga ditegaskan kewajiban dari pemegang IUPHHK-HTI. Diantaranya melakukan 
perlindungan kawasan areal kerja dengan:

1. Mencegah adanya penebangan pohon tanpa izin 

2. Menyediakan sarana prasarana pengamanan hutan 

3. Ikut aktif melaksanakan pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan kebakaran 
hutan dan disekitar areal kerjanya 

4. Pemegang izin wajib mencegah dan menghindarkan terjadinya tindak pelanggaran 
oleh karyawan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan atau lahan hutan 
dalam areal kerjanya antara lain: penggarapan/ penggunaan/ menduduki kawasan 
hutan secara tidak sah dan perambahan lahan hutan, pencegahan perburuan satwa 
liar/ satwa yang dilindungi 

5. Pemegang izin wajib melaksanakan terselenggaranya fungsi lindung dari kawasan 
lindung dan areal kelerengan curam 

6. Pemegang izin segera melaporkan setiap gangguan keamanan hutan dan atau ker-
usakan akibat bencana, hama dan atau penyakit terhadap tegakan di areal kerjanya 
kepada pihak berwajib 

7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan sosialisai kepada masyarakat 
sekitar areal kerjanya. Produk hukum Kehutanan di atas menegaskan bahwa perusa-
haan HTI wajib menjaga dan melindungi arealnya, dua diantaranya dari karhutla dan 
perambahan/ okupasi. Di lapangan tim menemukan perusahaan HTI sengaja ataupun 
lalai membiarkan arealnya terbakar dan diokupasi oleh masyarakat. 
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2. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 

Dari hasil temuan di lapangan, diperoleh dari 4 korporasi sawit yang di SP3, 2 diantara-
nya berada dalam kawasan gambut. Keempat perusahaan yaitu PT Riau Jaya Utama, 
PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, dan PT Pan United berada di dalam kawasan hutan. 
Penjelasan bahwa api berasal dari luar kawasan perusahaan tidak benar. Sebab tim men-
emukan lahan terbakar masih berada dalam konsesi perusahaan setelah menoverlay areal 
terbakar dengan areal konsesi perusahaan. 

Bahkan lahan bekas terbakar kini sudah ditanami sawit oleh pihak perusahaan sendi-
ri. Tim juga menemukan bahwa lahan terbakar sebelumnya sudah dibersihkan terlebih 
dahulu dalam rangka pembersihan dan penyiapan lahan. Di lapangan tim tidak menemu-
kan tegakan hutan alam melainkan hanya semak belukar. Tim juga menemukan korpora-
si sawit PT Alam Sari Lestari, PT Parawira, PT Pan United dan PT Riau Jaya Utama, 
berdasarkan data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkaungan KLHK dirilis pada 
Agustus 2016 menyatakan sebagian areal keempat perusahaan tersebut berada di dalam 
kawasan hutan.

Keempat perusahaan sawit tersebut telah melanggar pasal 56 UU No 39 Tahun 2014 Ten-
tang Perkebunan. Pasal 56 berbunyi: 

1. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan 
cara membakar. 

2. Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sarana sistem, sarana dan 
prasarana pengendalian kebakakaran lahan dan kebun Selain itu, keempat perusahaan 
tersebut telah melanggar Pasal 92 ayat 2 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, korporasi yang melakukan kegiatan 
perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan, seperti yang dijelaskan pada pas-
al 17 ayat 2 huruf b dapat dipidana. Pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling 
lama 20 tahun. Sedangkan denda paling sedikit Rp 20 miliar dan paling banyak Rp 50 
miliar.  

B. Analisis Putusan Pra Peradilan Nomor 13/PID.PRA/2017/PN.PBT 

1. Kasus Posisi

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang berkedudukan di Jakarta Pusat 
berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia No. 16 
tanggal 23 Juni 2016 dan Berita Acara Rapat Pembina Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang 
disahkan di Kantor Notaris Arman Lany, SH melalui kuasa hukumnya Aditia Bagus Santoso, SH. 
Dkk telah mengajukan permohonan/gugatan pra peradilan terhadap Kapolri cq Kapolda Riau di 
Pengadilan Negeri Riau.

Bahwa latar belakang diajukannya permohonan pra peradilan tersebut dikarenakan pihak Termohon 
(dalam hal ini Reskrimsus Polda Riau)  telah mengeluarkan  Surat Perintah Penghentian Penyidikan 
(SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) terhadap tiga (3) kasus kebakaran 
hutan (karhutla) yang terjadi di wilayah hukum propinsi Riau, yaitu atas nama perusahaan terlapor:

1. PT. Riau Jaya Utama (PT.RJU). SP 3 No. SP.Sidik/09/V/2016/Reskrimsus dan SKPP No. 
S.TAP/11/V/2016/Reskrimsus, selanjutnya disebut sebagai obyek pra peradilan no. 1.

2. PT. Perawang Sukses Perkasa Indonesia (PT. PSKI) SP 3 No. SP.Sidik/02/IV/2016/ Reskrim-
sus dan SKPP No. S.TAP/09/IV/2016/Reskrimsus, selanjutnya disebut sebagai obyek pra 
peradilan no. 2.

3. PT. Rimba Lazuardi (PT. RL) SP 3 No. SP.Sidik/13/VI/2016/Reskrimsus dan SKPP No. 
S.TAP/15/VI/2016/Reskrimsus selanjutnya disebut sebagai obyek pra peradilan no. 3.

Bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon didasarkan pada ketentuan KUHAP 
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Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 jo Pasal 80 Yang mengatur tentang pra peradilan dan juga berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 yang memperluas cakupan pengertian pihak 
ketiga yang dimaksud dalam pasal 80 KUHAP yaitu tidak saja hanya pihak pelapor dan terlapor 
namun termasuk didalamnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi ke-
masyarakatan (ORMAS) sehingga dengan demikian pemohon sebagai sebuah LSM yang bergerak 
dalam bidang perlindungan lingkungan hidup mendalilkan merupakan pihak yang mempunyai 
kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pra peradilan atas terbitnya SP3 dan atau SKPP 
terhadap tiga perusahaan sebagaimana tersebut dalam ketiga obyek pra peradilan dalam kasus keba-
karan hutan yang merusak lingkungan hidup.

Menurut Pemohon ada beberapa alasan yang berdasarkan fakta dan atau ketentuan prosedural 
yang telah dilanggar oleh Termohon dalam menerbitkan SP3 dan atau SKPP atas ketiga obyek pra 
peradilan tersebut yaitu:

1. Bahwa Menurut Pemohon Penerbitan  SP3 dan atau SKPP Oleh Termohon Atas Ketiga Obyek 
Pra Peradilan tersebut  Tidak sah karena Melanggar Ketentuan Prosedural Yang Diatur Dalam 
Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Reserse Krimi-
nal (PERKABA) No. 14 tahun 2014, yaitu:

a. Bahwa menurut Pemohon dalam proses penyidikan semestinya penyidik Polri tidak hanya 
tunduk kepada hukum acara pidana (KUHAP / UU No. 8 tahun 1981), namun juga wajib 
melaksanakan ketentuan yang diatur dalam PERKAP No. 14 tahun 2012 tentang Manaje-
men Penanganan  Perkara Pidana dan juga PERKABA No. 14 tahun 2014 tentang Standar 
Operasional Prosedur Tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, sehingga peny-
idikan bersifat akuntabel, terukur dan sah atau dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam hal 
ini menurut Pemohon penerbitan  SP3 dan atau SKPP oleh Termohon atas ketiga obyek pra 
peradilan tersebut  Melanggar Ketentuan Prosedural dari kedua peraturan tersebut sehingga 
SP3 dan SKPPnya tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Bahwa salah satu ketentuan yang dilanggar oleh Termohon adalah ketentuan Pasal 15 huruf 
e jo Pasal 69 jo 71 (2) PERKAP No. 14 tahun 2012  yang sebenarnya mensyaratkan adanya 
gelar perkara khusus atas kasus yang disidik tersebut, karena diketahui Termohon tidak 
melakukan gelar perkara khusus, yang dilakukan hanya gelar perkara biasa, padahal perk-
ara yang disidik memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) PERKAP 
14/2012 bahwa perkara tersebut (kebakaran hutan dan/atau lahan) menjadi perhatian publik 
secara luas tidak hanya ditingkat regional namun juga nasional dan internasional, perkara 
terjadi di lintas negara atau wilayah dalam negeri, berdampak massal dan perkaranya sulit.

2. Bahwa menurut Pemohon, Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas kasus kebakaran la-
han/hutan tersebut dilakukan secara tertutup, tidak memenuhi prinsip transparansi sebagaima-
na yang dianut PERKAP No. 14 tahun 2012. Bahwa Termohon tidak pernah menginforma-
sikan kepada masyarakat Riau melalui media resmi yang dimiliki Termohon ataupun media 
lainnya seperti informasi mengenai status dan tahap perkembangan penanganan perkaranya, 
padahal kriteria tentang informasi atas kasus yang disidik tidak termasuk  dalam Pasal 14 ta-
hun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, padahal masyarakat Riau seperti halnya LSM 
Jikalahari justru telah pro aktif melakukan tindakan menyebarluaskan informasi mengenai 
lokasi kebakaran lahan dan /atau hutan di wilayah provinsi Riau.

3. Meskipun Termohon beralasan bahwa penghentian penyidikannya didasarkan pada alasan 
tidak cukupnya alat bukti sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP 
bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan penyidik jika tidak cukup bukti, bukan tindak 
pidana atau dihentikan demi hukum, namun menurut Pemohon hal itu perlu diuji kembali 
mengingat bahwa dalam perkara tersebut setidaknya telah terkumpul lebih dari dua alat bukti 
yang sah yang meliputi keterangan para saksi fakta, keterangan ahli, dan surat yang cukup 
untuk menetapkan jenis tindak pidana dan pelakunya sehingga tidak semestinya dihentikan. 

4. Melalui persidangan pra peradilan menurut Pemohon dapat  diuji baik dari aspek prosedural 
dan substansial terhadap semua alat bukti yang dikumpulkan sehingga dapat ditentukan apakah 
semua bukti yang ada memang sudah /atau tidak mencukupi untuk menentukan jenis tindak 
pidana yang terjadi dan guna menentukan pelaku tindak pidananya, jikapun tidak cukup alat 
buktinya apakah itu benar benar karena tdak cukup atau sebenarnya karena belum maksimal-
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nya penyidikan yang dilakukan. Oleh karena itu Pemohon meminta hakim praperadilan agar 
menyatakan tidak sah tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dan 
memerintahkan Termohon untuk membuka dan melanjutkan penyidikan terhadap perkara yang 
sudah dihentikan tersebut

5. Bahwa Termohon melalui eksepsinya menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai dasar 
dan alasan bertindak sebagai pihak Pemohon pra peradilan karena selain tidak mempunyai 
dasar legal standing sebagai pemohon karena tidak jelas statusnya sebagai pihak ketiga 
(LSM) atau sebagai TIM Melawan Asap dan selain itu perkara aquo yaitu perkara No. 13/
Pid.Prap/2017/PN.PBR  (sebelumnya sudah pernah diajukan dan terdaftar dalam Perkara No. 
12/Pid.Prap/2017/PN.PBR, namun dicabut  sebelum dilakukan pemeriksaan), sedang dalam 
pokok perkaranya meminta hakim agar menyatakan permohonan pra peradilan tersebut ditolak 
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Putusan Hakim

a. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupi-
ah).

3. Masalah Hukum

1. Apakah putusan hakim yang menolak seluruh permohonan pra peradilan sudah didasarkan 
pada pertimbangan hakim yang memadai? 

2. Bagaimana akibat hukumnya  apabila putusan hakim tidak sempurna atau kurang pertimban-
gan hukum (on voldoende gemotiveerd atau insuffisient judgement)?

4. Anotasi Hukum

a. Pertimbangan Hukum Hakim Lebih Banyak menggunakan Jawaban Termohon dan 
Bukti Yang diajukan Termohon:

- Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan hakim untuk menolak permohonan pra 
peradilan ternyata hanya didasarkan pada keterangan Termohon dalam jawaban bahwa ber-
dasarkan laporan polisi termohon telah melakukan penyidikan terhadap ketiga obyek perka-
ra yang diajukan dalam pra peradilan yaitu untuk mencari dan menemukan bukti bukti yang 
dengan bukti itu agar perkara pidananya menjadi terang dan guna menentukan pelakunya /
tersangkanya (lihat putusan halaman 57-63). 

- Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon menurut Hakim Termohon telah melakukan 
penyidikan menurut ketentuan KUHAP mulai dari menerima Laporan dalam tahap Penyeli-
dikan, mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan memanggil saki-saksi dan ahli serta 
membuat Berita Acara Pemeriksaan yang sesuai dengan Pasal 75 KUHAP, namun ternyata 
dinyatakan tidak menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan Korporasi 
(Terlapor) sebagai Pelaku  tindak pidana kehutanan dan Lingkungan Hidup. Maka ketiga 
kasus laporan kasus Karhutla tersebut dihentikan penyidikannya oleh Termohon.

- Bahwa Termohon menurut hakim dalam pertimbangannya telah memeriksa para saksi dan 
sudah pula menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan, demikian pula yang menyang-
kut dokumen/surat telah dikumpulkan dan dilakukan penyitaan, serta para ahli baik ahli 
hukum pidana maupun ahli kebakaran hutan juga telah diperiksa (Bukti T.36, T-37, T-38, 
dan T.39: Nelson Sihotang, SKM MScPH, Ardhi Yusuf Shut M.Agr. Dan Dr. Erdianto, 
SH.MHum.), bahkan dalam pertimbangannya di halaman 61 sudah pula dipertimbangkan 
bahwa kasus tersebut sudah dilakukan gelar perkara sesuai bukti T-40. 
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- Bahwa berdasar gelar perkara tersebut (bukti T-40) diperoleh kesimpulan bahwa perkara 
tersebut dilakukan penghentian penyidikan karena tidak memenuhi unsur yang dipersang-
kakan sehingga Termohon mengeluarkan SP3 dan SKPP (Bukti T-41).

- Bahwa di halaman 65 putusan hakim kemudian mempertimbangkan bahwa proses peny-
idikan telah dilakukan Termohon sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, dan penghen-
tian penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 
(1) huruf i KUHAP sehingga penghentian penyidikannya sah pula.

b. Bahwa Keputusan Hakim Tidak Cukup Pertimbangan on voldoende gemotiveerd/ in suff-
isient judgement:

- Pertimbangan hakim tersebut termasuk tidak sempurna karena kurang cukupnya pertimban-
gan hukum (on voldoende gemotiveerd/ in suffisient judgement) satu dan lain hal disebab-
kan semata-mata hanya mendasarkan pada jawaban dan bukti yang disodorkan oleh Ter-
mohon, meski tidak eksplisit dimuat dalam pertimbangan terlihat bahwa hakim sama sekali 
tidak mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon, sehingga hakim juga 
tidak membuka perspektif lain sebagai second opinion dari jawaban dan bukti Termohon 
bahwa kasus tersebut masih dimungkinkan untuk dibuka kembali penyidikannya sehingga 
mestinya hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat membatalkan keabsahan SP3 
dan SKPP terhadap perkara tersebut.

- Bahwa dengan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Hukum 
Acara Perdata Indonesia” (1999), telah diingatkan mengenai letak pentingnya pertimban-
gan hakim dilandasi dengan alasan yang kuat sebagai dasar putusan agar putusan Hakim 
menjadi obyektif dan berwibawa maka tepatlah ketentuan  Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 
189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV yang mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi 
segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Meskipun apa yang disam-
paikan oleh Sudikno tersebut dalam konteks perkara perdata, namun menurut eksaminator 
tetap masih relevan untuk menjadi ukuran obyektifitas dan keberwibawaan putusan Hakim. 
Apalagi dalam salah satu putusannnya Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa putusan 
yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan 
putusan demikian harus dibatalkan (Putusan Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969), lihat 
juga dalam putusan yang lain Mahkamah Agung juga menegaskan adanya kaidah hukum 
bahwa  “putusan judex factie harus dibatalkan jika judex factie tidak memberikan alasan 
atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimban-
gan-pertimbangannya. (Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972).

- Pendapat Sudikno juga putusan Mahkamah Agung sebagaimana dikutipkan diatas ternyata 
juga sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga 
memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum 
tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- Yahya Harahap, juga mantan Hakim Agung, berpendapat onvoldoende gemotiveerd adalah 
masalah yuridis. Konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup 
pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding. Demikian seterusnya ke Mahkamah 
Agung. Pasal 197 KUHAP membuat rincian apa saja yang harus dimuat hakim dalam surat 
putusan. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum. 
(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eba3e97b3807/bahasa-hukum-onvoldoende-
gemotiveerd).

- Meskipun menurut eksaminator putusan hakim praperadilan tersebut kurang pertimbangan 
sehingga menjadi tidak sempurna yang menurut Sudikno dan juga Yahya Harahap serta 
ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat 
dipakai sebagai salah satu alasan untuk upaya hukum kasasi, namun dalam perkara prap-
eradilan in kasu tidak dapat diterapkan mengingat tidak ada prosedur hukum yang mungkin 
dapat ditempuh oleh Pemohon untuk uaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan. 
Disinilah letak kerugian Pemohon yang diakibatkan oleh putusan yang kurang pertimban-
gan tersebut.



41BAB IV ANALISIS DOKUMEN SP3 DAN PUTUSAN PRA PERADILAN

c. Bahwa Perkara Kebakaran Lahan/Hutan Yang Dihentikan Penyidikannya Ternyata Peny-
idikannya Belum Lengkap (Incompletely Investigation):

- Bahwa pencarian dan penggalian keterangan saksi belum maksimal, karena sebenarnya 
masih ada saksi-saksi yang mengetahui terjadinya kebakaran yang dapat dihadirkan sebagai 
saksi namun belum pernah diperiksa, padahal dalam persidangan pra peradilan saja Pemo-
hon masih dapat mengajukan saksi saksi fakta.

- Bahwa Termohon juga hanya mempertimbangkan para ahli dari pihak Terlapor (perusahaan 
perkebunan) yang kesemuanya berpendapat bahwa unsur deliknya tidak terpenuhi, padahal 
di sidang pra peradilan ditemukan ada ahli masalah kebakaran hutan/lahan  yanitu Prof. 
Bambang Hero dari IPB yang sebenarnya dapat membantu penyidik menguatkan dugaan 
terjadinya tindak pidana.

- Bahwa terdapat pelanggaran prosedur yang fatal berkaitan dengan tidak dilakukannya gelar 
perkara khusus sebelum dikeluarkannya penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 69 huruf b Perkap No.12 tahun 2010 padahal kriterianya terpenuhi untuk wajib diada-
kannya gelar perkara khusus mengingat perkara kebakaran hutan merupakan perkara yang 
menjadi perhatian publik secara luas, perkara terjadi di lintas megara atau wilayah dalam 
negeri atau kriterianya sangat sulit.

- Meski di dalam persidangan pra peradilan sudah dijelaskan oleh ahli kebakaran hutan bah-
wa sebenarnya ahli kebakaran hutan yang dipakai penyidik sejatinya bukan ahli kebakaran 
hutan padahal perkara lingkungan hidup itu pendekatan pembuktiannya menganut prinsip 
scientific evidence yang dengan demikian maka mestinya ahli yang dipakai benar-benar 
kompeten, dan nampaknya masalah ini tidak dianggap sebagai masalah oleh Hakim (Lihat 
KKMA No.36 tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Lingkungan Hidup dan Kom-
petensi Keahlian). Mestinya kalau masih dimungkinkan adanya alat bukti untuk menjerat 
para pelaku tindak pidana maka hakim memilih untuk membatalkan SP3 dan membuka 
kembali penyidikan perkara itu seperti misalnya agar ahli kebakaran lain (Prof Bambang 
Hero) dapat dipanggil (kembali) untuk dimintai keterangan sebagai ahli untuk memberikan 
second opinion. Bahwa alat bukti sains (scientific evidence) yang relevan dipakai sebagai 
alat bukti untuk memperkuat  dugaan tindak pidana antara lain bukti data elektonik, pen-
angkapan lokasi hot spot, Peta, citra satelit dan lain sebagainya.

- Bahwa menurut eksaminator KKMA No.36 tahun 2013 telah memberikan peringatan yang 
perlu menjadi perhatian Hakim yang mengadili perkara lingkungan hidup yaitu bahwa: 
“Meskipun prosedur beracara dalam perkara pidana telah diatur dalam hukum acara pidana 
dan berbagai PERMA demikian juga substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan sektor terkait, namun 
praktiknya masih sering terjadi perbedaan pemahaman dan penerapan di antara para hakim, 
terutama berkaitan dengan pentingnya para hakim bersikap progresif dalam penanganan 
lingkungan hidup yang sangat rumit sifatnya dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah 
(scientific evidence) sehingga diperlukan sikap dan keberanian untuk menerapkan prinsip 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti prinsip kehati-hatian (precaution-
ary principles). MA juga mengingatkan bahwa perkara lingkungan hidup merupakan suatu 
perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikate-
gorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara 
pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki 
akses terbatas. 

- Menurut Eksaminator, mestinya Hakim Praperadilan meskipun tidak secara langsung 
memeriksa perkara lingkungan hidupnya, namun bagaimanapun perkara praperadilan ini 
merupakan satu kesatuan perkara lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan yang 
penyidikannya dihentikan oleh Termohon, sehingga menurut eksaminator dalam memeriksa 
keabsahan pemberhentian penyidikannya juga memperhatikan prinsip-prinsip penanganan 
lingkungan hidup yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana termuat da-
lam KKMA No.36 tahun 2013 tersebut. Namun nampaknya hal ini tidak menjadi perhatian 
yang cukup dalam pertimbangan putusan praperadilan yang dieksaminasi ini, setidaknya 
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yang menyangkut prinsip penerapan bukti ilmiah (scientific evidence) dan prinsip keha-
ti-hatian (precationary principles).

- Bahwa menurut Eksaminator tidak lengkapnya penyidikan dapat dilihat dari tidak cermat-
nya penyidik  dalam menentukan aturan hukum yang akan dipakai sebagai dasar untuk 
menuntut nantinya sehingga dengan ketidak cermatan menentukan arah tindak pidana 
yang dituju menjadikan penyidikannya menjadi tidak lengkap, misalnya penyidikan yang 
dihentikan dalam perkara aquo adalah didasarkan pada alasan tidak cukupnya bukti untuk 
menuntut Terlapor berdasarkan dugaan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 108 Un-
dang Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
yaitu berupa tindak pidana melakukan pembakaran lahan yang mengakibatkan pencemaran 
dan atau merusak lingkungan, padahal mestinya kasus tersebut sangat dimungkinkan untuk 
dituntut dengan ketentuan yang lain dalam undang undang yang sama yaitu dengan Pasal 
98 yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan dilampauinya baku 
mutu udara ambien, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang 
juga diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepu-
luh) tahun dan denda paling sedikit tiga milyar rupiah dan paling banyak sepuluh milyar 
rupiah.

d. Penghentian Penyidikan Tidak Melalui Gelar Perkara Khusus

Bahwa meskipun Hakim Praperadilan telah mempertimbangkan bahwa perkara yang dihentikan 
penyidikannya tersebut telah  melalui proses gelar perkara penyidikan kasus karhutla dengan 
kesimpulan menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti, namun menurut eksaminator 
gelar perkara tersebut tidaklah sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 Tentang Ma-
najemen Penyidikan, dimana Pasal 69 menentukan bahwa ada dua jenis gelar perkara yaitu gelar 
perkara biasa dan gelar perkara khusus, sedang menurut ketentuan Pasal 71 gelar perkara khusus 
tersebut bertujuan untuk:

1. merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat 
hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik; 

2. membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;  

3. menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau 

4. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum 
tetap.  

Sedang maksud diselenggarakannya gelar perkara khusus di atas adalah untuk kasus-kasus ter-
tentu dengan pertimbangan:

1. memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur; 

2. menjadi perhatian publik secara luas; 

3. atas permintaan penyidik; 

4. perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri; 

5. berdampak massal atau kontinjensi; 

6. kriteria perkaranya sangat sulit; 

7. permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri; atau 

8. pembukaan blokir rekening 

Ternyata Hakim praperadilan sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai hal itu, bahwa 
sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, pembuktian 
yang diajukan melalui diajukannya bukti surat berupa Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 
juga Peraturan Kepala Bareskrim Mabes Polri No.4 tahun 2014 Tentang Standar Operasion-
al Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana (Lihat Bukti Surat P-22 dan P-23), dan 
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juga Keterangan Ahli Prof. Bambang Hero dan juga ahli hukum pidana Dr. M. Arif Setiawan, 
SH.MH yang juga telah menjelaskan masalah perlunya gelar perkara khusus dilakukan terhadap 
perkara aquo mengingat satu dan lain hal karena terpenuhinya ketentuan Pasal 69 dan 71 Perkap 
No. 14 tahun 2012 bahwa perkara kebakaran hutan di Riau tersebut menjadi perhatian publik 
secara luas, perkara tersebut terjadi di lintas negara mengingat dampak asap yang ditimbulkan 
sudah mengganggu jalur penerbangan Nasional maupun Internasional yang melewati daerah 
tersebut serta telah pula mengganggu negara tetangga antara lain Singapura dan Malaysia dan 
kriterianya sangat sulit sebagaimana telah diingatkan oleh KKMA No.36 tahun 2013. 

Namun sangat disayangkan Hakim praperadilan sama sekali tidak melihat  dan mendalami mas-
alah dimaksud sehingga mengabaikan fakta bahwa penghentuian penyidikan tersebut dilakukan 
tanpa proses gelar perkara khusus karena yang dilakukan hanyalah gelar perkara biasa. Karena 
dengan melalui gelar perkara khusus maka terdapat pengawasan penyidikan yang lebih mema-
dai sebelum bisa disimpulkan dengan seksama untuk mengambil keputusan akhir apakah akan 
melanjutkan penyidikan atau menghentikannya. 

Mestinya Hakim Praperadilan bisa mempertimbangkan masalah gelar perkara khusus ini sebagai 
pertimbangan untuk menyatakan penghentian penyidikannya tidak sah sebelum dilakukannya 
gelar perkara khusus, mengingat bahwa gelar perkara khusus di tingkat akhir penyidikan dapat 
dilakukan cek dan ricek yang menyangkut setidaknya masalah kepastian pelaksanaan peny-
idikan seperti kesesuaian penggunaan ketentuan hukum pidananya, keterpenuhan unsur delik 
yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang diterapkan dan alternatif lain peng-
gunaan ketentuan yang lebih tepat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan keselutitan 
atau hambatan penyidikan, kesesuaian keterangan saksi dan alat bukti lainnya dan menentukan 
kelayakan perkara tersebut untuk diteruskan atau dihentikan.
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A.  Kesimpulan

Hasil eksaminasi putusan No 13/PID.PRA/2017/PN.PBT menunjukkan, pertama, pertimbangan hukum 
Hakim lebih banyak menggunakan jawaban dan bukti yang diajukan Polda Riau. 

Kedua, keputusan Hakim tidak sempurna karena kurang cukupnya pertimbangan hukum karena hanya 
memperhatikan jawaban dan bukti yang diajukan Polda Riau. Meski tidak eksplisit dimuat dalam pertim-
bangan, terlihat hakim sama sekali tidak mempertimbangkan pembuktian yang diajukan Walhi. Hakim juga 
tidak membuka perspektif lain sebagai second opinion dari jawaban dan bukti Polda Riau bahwa kasus 
tersebut masih dimungkinkan untuk dibuka kembali penyidikannya, mestinya hakim dapat mempertim-
bangkan hal-hal yang dapat membatalkan keabsahan SP3 dan SKPP.

Ketiga, penghentian penyidikan perkara karhutla ternyata prosesnya belum lengkap dan penghentiannya 
tidak melalui gelar perkara khusus.

Hasil investigasi lapangan dan penelitian eksaminer di areal korporasi yang di SP3 menunjukkan adanya 
indikasi kebakaran dilakukan dengan sengaja untuk pembersihan lahan dan memperoleh abu hasil pemba-
karan untuk pupuk tanaman. Hal ini dilihat dari tidak dipenuhinya sarana dan prasarana pencegahan dan 
penanggulangan karhutla oleh perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dampak dari kebakaran ini, dilampauinya baku mutu udara amien karena dilepaskannya berton-ton gas 
rumah kaca yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Selain itu, terjadi kerusakan lingkungan hidup 
karena berubahnya fungsi tanah, hilangnya flora dan fauna serta mikroorganisme serta rusaknya tanah gam-
but yang akan sulit dikembalikan fungsinya seperti semula.

Selain itu, kajian eksaminer terkait penerbitan SP3 15 korporasi didasarkan pada keterangan ahli yang tidak 
kompeten dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan terkait kriteria yang dapat dijadikan ahli 
dalam kasus perkara lingkungan hidup.

B. Rekomendasi

1. Presiden memerintahkan Kapolri membentuk Tim Independen untuk mereview SP3 15 korporasi se-
bab temuan Mabes Polri, ada 6 korporasi yang dapat dilanjutkan penyidikannya.

2. Mahkamah Agung merintahkankepada Ketua Pengadilan untuk menerapkan KMA Nomor 36/KMA/
SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan KMA Nomor 
36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi 
Hakim Lingkungan.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian 
dan Kejaksaan melakukan penegakan hukum terpadu terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, 
termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU lingkungan sesuai Pasal 95 UU 
32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah sesuai 
Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014.

4. Kapolri memerintahkan Kapolda Riau untuk menerapkan Surat Edaran No SE/15/XI/2016 tentang 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

5. Polda Riau membuka kembali SP3 yang sudah diterbitkan karena Polda Riau memiliki prestasi ber-
hasil menangani kasus karhutla dengan tersangka korporasi dan divonis terbukti bersalah oleh majelis 
hakim di pengadilan.

BAB V
PENUTUP
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