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I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Sejak diterbitkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, belum 

ada laporan khusus yang sampai kepada publik mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah 

dalam upaya menghentikan Kebakaran Lahan.1 Di awal tahun 2016 hingga saat penelitian ini selesai 

dilakukan, berita terkait Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Karhutla) selalu di bawah naungan topik besar 

‘keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan upaya pengendalian Karhutla’.2 Pemerintah mengklaim 

bahwa upaya penanggulangan kebakaran telah berjalan dengan baik. Sayangnya, tidak ada bentuk laporan 

yang cukup komprehensif dan informatif untuk menjelaskan kepada publik tentang indikator keberhasilan 

yang digunakan pemerintah. 

Lantaran beberapa data justru menimbulkan keraguan terhadap keberhasilan pemerintah. Pertama, data 

tentang luas lahan terbakar. Meskipun telah dilakukan peningkatan kinerja dalam penanggulangan 

Karhutla, luas lahan yang terbakar pada tahun 2016 relatif tidak lebih sedikit dibandingkan Karhutla pada 

tahun 2013 ke belakang. Seharusnya angka ini juga dipertimbangkan selain membandingkan dengan luas 

lahan terbakar pada tahun 2014 dan 2015 ketika sedang terjadi kemarau panas dan El Nino.   

 

Kedua, penurunan titik panas dan/atau titik api. Berdasarkan data yang disajikan BMKG, secara umum tren 

curah hujan sepanjang tahun 2016 dan 2017 lebih tinggi dan lebih basah dibandingkan dengan curah hujan 

pada tahun 2014 dan 2015. Sehingga wajar bila titik api pada tahun 2016 dan 2017 lebih sedikit dari tahun 

2014 dan 2015. Lantaran tahun 2016 merupakan “kemarau basah” di mana terdapat kenaikan curah hujan 

tahunan di seluruh wilayah Indonesia.3 Akan tetapi curah hujan sepanjang tahun 2016 ternyata tidak selalu 

berbanding lurus dengan penurunan titik panas setiap bulannya.4 

 

                                                             
1 Istilah Kebakaran Lahan mencakup kebakaran yang terjadi baik di hutan, lahan kebun atau lahan dengan status atau 

fungsi lainnya. 
2 Lihat diantaranya: KLHK, “Presiden Jokowi: Alhamdulillah, Titik Panas Turun Drastis,” diakses dari http://bit.ly/2yecn0m, 

pada 3 Januari 2018.  
3 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, http://bmkg.go.id/berita/?p=kilas-balik-kejadian-cuaca-iklim-dan-

gempabumi-indonesia-rentan-bencana&lang=ID, diakses 4 Desember 2017. 
4 Simpulan dan deskripsi infografis merupakan hasil pengolahan data yang diperoleh dari website Sipongi Karhutla 

Monitoring System, website Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Laporan Penelitian Pelaksanaan 

Kewajiban bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh ICEL.  
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Sampel yang diambil pada tabel tersebut menunjukkan bahwa di Kalbar dan Sumsel titik panas tetap 

meningkat walaupun sedang terjadi peningkatan curah hujan. Di Riau, pada saat yang sama, peningkatan 

curah hujan diiringi dengan penurunan titik panas. Anomali data ini menimbulkan keraguan korelasi curah 

hujan dengan penurunan titik panas. Lebih jauh lagi, data ini tidak bisa digunakan untuk mengukur sejauh 

mana kontribusi peningkatan pengendalian Karhutla terhadap penurunan titik panas dan/atau titik api. Oleh 

karena itu sepatutnya ada variabel lain yang dihitung pemerintah sebelum menyimpulkan bahwa 

penurunan titik panas dan/atau titik api disebabkan oleh peningkatan pengendalian Karhutla.   

Jika melihat data tersebut, tetap timbul pertanyaan tentang seberapa dekat kontribusi peningkatan kinerja 

pemerintah dengan penurunan Kebakaran. Salah satu variabel yang perlu dikaji adalah tindakan apa saja 

yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengendalian Kebakaran? Sebelum 

kemudian mencari tahu signifikansi tindakan tersebut terhadap menurunkan intensitas dan dampak 

Kebakaran? 

Tulisan ini bermaksud untuk mengulas upaya pemerintah dalam peningkatan pengendalian Kebakaran dari 

sudut pandang pelaksanaan terhadap perintah aturan perundang-undangan. Indikator penguji yang 

digunakan adalah terlaksananya mandat dari peraturan perundang-undangan. Harapannya, penelitian ini 

bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah terkait pengendalian 

Kebakaran.  
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Pemerintah yang akan diteliti terdiri dari unsur kementerian terpilih dan masing-masing 3 (tiga) pemerintah 

provinsi serta kabupaten. Unsur pemerintah di tingkat pusat terdiri dari instansi yang dipilih terutama dari 

Inpres No. 11 tahun 2015. Instansi yang akan menjadi objek penelitian dipilih hanya 5 (lima), yaitu 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen-ATR), Kementerian Koordinator bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian 

(Kemenkoeko). Kelima instansi tersebut dipilih karena perannya sesuai Inpres No. 11 Tahun 2015 

memberikan dampak langsung terhadap pengendalian Karhutla. Unsur pemerintah provinsi yang menjadi 

studi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Riau dan Sumatera Selatan. Sedangkan unsur 

pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pelalawan dan Ogan Komering Ilir. 

Keenam pemerintah daerah dipilih karena termasuk dalam daerah dengan luas lahan kebakaran hutan 

dan/atau lahan terbesar pada tahun 2015. Pemerintah provinsi dan kabupaten dipilih berdasarkan 

pertimbangan besarnya Karhutla yang terjadi di wilayah masing-masing. Khusus kabupaten, dipilih 

kabupaten yang lokasinya tidak jauh dari lalu lintas penerbangan.  

B. Pokok Permasalahan 

Penelitian ini hendak menjawab permasalahan: 

1. Bagaimana kepatuhan instansi pemerintah pusat tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan terhadap kewajiban bidang pengendalian Karhutla? 

2. Bagaimana kepatuhan pemerintah provinsi (Kalimantan Barat, Riau dan Sumatera Selatan), dan 

pemerintah kabupaten (Kubu Raya, Pelalawan, dan Ogan Komering Ilir) terhadap kewajiban bidang 

pengendalian Karhutla?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat kepatuhan instansi pemerintah pusat tentang Peningkatan Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap kewajiban bidang pengendalian Karhutla. 

2. Mengetahui tingkat kepatuhan pemerintah provinsi (Kalimantan Barat, Riau dan Sumatera Selatan), 

dan pemerintah kabupaten (Kubu Raya, Pelalawan, dan Ogan Komering Ilir) terhadap kewajiban 

bidang pengendalian Karhutla. 

 

D. Metode 

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah di bidang pengendalian 

Karhutla yang dibatasi pada pelaksanaan dari aturan yang spesifik terkait dengan pengendalian Karhutla. 

Fakta yang diperoleh disajikan secara eksplanatoris, yakni menjelaskan pelaksanaan aturan serta 

menghubungkan fakta-fakta yang ada untuk sampai pada kesimpulan apakah aturan dimaksud telah 

terlaksana atau tidak.  

Aturan dimaksud dalam hal ini berupa kewajiban dan kewenangan bidang pengendalian Karhutla. Lingkup 

dari pengendalian Karhutla dalam hal ini dijabarkan kembali dalam empat aspek yaitu pencegahan, 

penanggulangan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan, lahan maupun 

lahan kebun. Subjek pengemban kewajiban yang diteliti terdiri dari unsur pemerintahan di tingkat pusat, 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. 
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Penelusuran data dan informasi dilakukan dengan melakukan wawancara, studi dokumen, dan observasi. 

Acuan materi penelusuran data dan informasi adalah aksi pemerintah dan perusahaan yang sesuai dengan 

aturan-aturan yang telah diidentifikasi. Dokumen utama yang menjadi acuan adalah laporan akuntabilitas 

kinerja yang ditelusuri melalui laman daring resmi setiap instansi yang menjadi objek penelitian. Dalam hal 

dokumen dimaksud tidak ditemukan, data dari dokumen lain yang diperoleh peneliti dalam proses 

penelitian dianggap sebagai sumber data komplementer dengan mempertimbangkan penilaian kepatuhan 

instansi dalam menjalankan kewajibannya.   

Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dengan membandingkannya dengan penafsiran terhadap 

maksud dan tujuan dari tiap aturan. Hasil perbandingan memunculkan penilaian tentang kepatuhan 

pemerintah terhadap pelaksanaan aturan dimaksud. Pada beberapa aturan, peneliti menentukan batasan 

penafsiran norma hanya pada dilaksanakan atau tidaknya aturan tersebut, bukan kualitas dari pelaksanaan 

aturan. Lebih detil tentang penafsiran maksud dan tujuan dari tiap aturan akan dijelaskan pada awal Bab II 

dan Bab III penelitian ini, yaitu bab yang membahas hasil penelitian. 

Bobot penilaian kinerja dilakukan dengan membagi kualitas kinerja dalam empat kategori dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Patuh (memenuhi) 

Kategori penilaian ini diberikan untuk instansi yang telah melaksanakan perintah aturan dengan 

tepat, meskipun tidak mengukur lebih detil tentang kualitas kinerja tersebut.  

2. Patuh (dalam proses) 

Kategori penilaian ini diberikan untuk instansi yang telah melaksanakan perintah aturan sesuai 

dengan tenggat waktu atau telah melaksanakan perintah namun sebagian besar dari kriteria yang 

diberikan oleh aturan telah dipenuhi sehingga tujuan dari perintah aturan sebenarnya telah hampir 

terpenuhi/tercapai. 

3. Tidak Patuh (sudah berproses) 

Kategori penilaian ini diberikan untuk instansi yang belum melaksanakan perintah aturan namun 

sudah melaksanakan sebagian dari yang dipersyaratkan atau telah melaksanakan namun lewat dari 

waktu yang ditentukan.   

4. Tidak Patuh (tidak melaksanakan) 

Kategori penilaian ini diberikan untuk instansi yang tidak atau belum mulai melaksanakan perintah 

aturan. 

Indikator penilaian kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi perintah aturan kepada masing-masing 

instansi berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun aturan kebijakan. Khusus pemerintah 

provinsi dan pemerintah daerah, jenis dan jumlah indikator penilaian untuk semua daerah sama.  

Terdapat 42 (empat puluh dua) Perintah Aturan terkait bidang penanggulangan Karhutla oleh pemerintah 

daerah yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Perintah Aturan dimaksud dipilih dari peraturan perundang-

undangan maupun aturan kebijakan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU 39/2014); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahannya (UU 41/1999); 

3. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan 

dan Lahan Presiden Republik Indonesia (Inpres 11/2015); 
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4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran 

Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP 4/2001); 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 

tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PermenLHK P.32/2016); 

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan 

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan 

dan/atau Lahan (PermenLH 10/2010); 

7. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 

Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan PP 71 Tahun 2014 (PP 

57/2016); 

8. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (PP 45/2004); 

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem 

Gambut (PermenLHK 16/2017); 

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 (Permentan 98/2013). 

Peraturan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini difokuskan pada peraturan bidang lingkungan hidup, 

kehutanan, dan perkebunan yang mengatur terkait kebakaran hutan dan/atau lahan.    

Dari 42 Perintah Aturan tersebut, terdapat 10 poin yang dalam penelitian ini tidak dikuantifisir sebagai patuh 

atau tidak patuh, dengan kata lain dianggap tidak dapat dinilai karena keterbatasan data dan informasi 

yang diperoleh. Namun, dalam hal penelitian ini memperoleh temuan yang terkait satu atau lebih dari 10 

poin tersebut, temuan akan dijelaskan secara kualitatif. Berikut merupakan 10 poin yang tidak dikuantifisir: 

1. Melakukan pencegahan Karhutla5 

Poin ini tidak dikuantifisir karena penilaian kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan Karhutla 

tidak cukup dilakukan dengan dokumen verifikasi yang tersedia mengingat informasi yang 

disediakan sangat minim. 

2. Melakukan penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan pasca Karhutla6 

Poin ini tidak dikuantifisir karena penilaian kepatuhan terhadap kewajiban penanggulangan dan 

penanganan pasca Karhutla tidak cukup dilakukan dengan dokumen verifikasi yang tersedia 

mengingat informasi yang disediakan sangat minim.  

3. Segera setelah menerima laporan pejabat daerah yang menerima laporan masyarakat, selambat-

lambatnya satu kali dua puluh empat jam sejak tanggal diterimanya laporan, wajib melakukan 

verifikasi dari pejabat daerah yang menerima laporan untuk mengetahui tentang kebenaran 

terjadinya Karhutla. Apabila hasil verifikasi menunjukkan telah terjadi Karhutla, maka 

Bupati/Walikota wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk 

menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan serta dampaknya.7 

Poin ini tidak dikuantifisir karena dari enam pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian tidak 

dapat menunjukkan data dan informasi yang valid tentang kepatuhan pemerintah daerah terhadap 

batasan jangka waktu 24 jam menindaklanjuti laporan. Selain itu, peneliti tidak menemukan 

dokumen publik dan/atau diberikan akses pada dokumen pemerintah maupun perusahaan yang 

menyajikan data terkait dengan kewajiban ini. 

                                                             
5 Pasal 66 Permen LHK P.32/2016. 
6 Pasal 67 jo. Pasal 71 jo. Pasal 73 Permen LHK P.32/2016. 
7 Pasal 39 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PP 4/2001. 
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4. Melakukan pengamanan di Lahan Kawasan Lindung, yaitu kegiatan untuk mencegah kerusakan 

tanah antara lain, salah satunya akibat pembakaran hutan.8 

Poin ini tidak dikuantifisir karena enam pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian tidak 

dapat menunjukkan data dan informasi yang valid tentang tindakan pengamanan di lahan 

kawasan lindung yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, peneliti tidak menemukan 

dokumen publik dan/atau diberikan akses pada dokumen pemerintah yang menyajikan data terkait 

dengan kewenangan ini. 

5. Menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

kabupaten/kota9 

Poin ini tidak dikuantifisir karena RPPEG yang disusun daerah harus berdasarkan RPPEG nasional 

yang hingga saat masa penelitian ini berakhir masih digarap di tingkat pusat.  

6. Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan setelah 30 (tiga 

puluh) hari sejak ditetapkan terjadinya kerusakan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 

dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Ekosistem 

Gambut atas beban biaya yang ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.10 

Poin ini tidak dikuantifisir karena ke-enam pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian tidak 

dapat menunjukkan data dan informasi yang valid tentang pelaksanaan kewenangan ini. Selain itu, 

peneliti tidak menemukan dokumen publik dan/atau diberikan akses pada dokumen pemerintah 

maupun perusahaan yang menyajikan data terkait dengan kewenangan ini.  

7. Melakukan perlindungan hutan pada hutan negara11 

Poin ini tidak dikuantifisir karena enam pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian tidak 

dapat menunjukkan data dan informasi yang valid tentang tindakan perlindungan hutan pada hutan 

negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, peneliti tidak menemukan dokumen 

publik dan/atau diberikan akses pada dokumen pemerintah yang menyajikan data terkait dengan 

kewenangan ini.   

8. Berdasarkan laporan dari pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang izin Penggunaan Kawasan 

Hutan, Pemilik Hutan Hak dan atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, Bupati/Walikota 

melakukan: 

a. deteksi terjadinya kebakaran hutan; 

b. mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan koordinasi instansi terkait dan tokoh 

masyarakat; 

c. penyampaian laporan kepada Gubernur dan Menteri (untuk Bupati/Walikota); Menteri 

(untuk Gubernur) tentang kebakaran hutan yang terjadi, tindakan yang sudah dan akan 

dilakukan.12 

Poin ini tidak dikuantifisir karena ke-enam pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian tidak 

dapat menunjukkan data dan informasi yang valid tentang pelaksanaan kewenangan ini. Selain itu, 

peneliti tidak menemukan dokumen publik dan/atau diberikan akses pada dokumen pemerintah 

maupun perusahaan yang menyajikan data terkait dengan kewenangan ini. 

                                                             
8 Pasal 48 ayat (3) UU 41/1999. 
9 Pasal 16 PP 57/2016 
10 Pasal 10 Permen LHK 16/2017. 
11 Pasal 48 UU 41/1999. 
12 Pasal 24 ayat (3) PP 45/2004 untuk Bupati/Walikota, Pasal 24 ayat (4) PP 45/2004 untuk Gubernur.  
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9. Melakukan Pengawasan Kehutanan13 

Poin ini tidak dikuantifisir karena ke-enam pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian tidak 

dapat menunjukkan data dan informasi yang valid tentang tindakan pengawasan kehutanan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah. 

10. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian 

kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya.14 

Poin ini tidak dikuantifisir karena Inpres 11/2015 tidak memberikan kriteria tentang sanksi tegas 

lantaran sampai saat ini tidak ada peraturan atau pedoman untuk menentukan kriteria sanksi tegas.  

Penelitian secara umum dilakukan terhadap kegiatan Dalkarhutla sejak tahun 2015 sampai dengan 2017. 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi 

terkait, dokumen informasi kondisi lingkungan maupun hutan, dokumen perencanaan, dan dokumen 

pelaporan lain sepanjang dapat diakses dalam kurun waktu penelitian. Akan tetapi peneliti membagi 

periode dokumen yang ditelusuri menurut jenis dokumen dan sifat datanya dengan pembagian sebagai 

berikut: 

1. Dokumen laporan kinerja yang ditelusuri hanya laporan kinerja periode 2015 dan 2016, karena pada 

saat penelitian berlangsung laporan kinerja periode 2017 belum terbit. 

2. Dokumen informasi kondisi lingkungan maupun hutan lainnya yang ditelusuri hanya dokumen 

periode 2015 dan 2016, karena pada saat penelitian berlangsung dokumen periode 2017 belum 

terbit. 

3. Dokumen perencanaan yang ditelusuri hanya dokumen perencanaan periode 2016 dan 2017, 

karena diutamakan melihat perencanaan pasca Karhutla masif pada tahun 2015. 

Penelitian ini juga mengandalkan data dari hasil wawancara, observasi dan pemberitaan, yang dibatasi 

hanya pada tahun 2016 dan 2017. Penelitian dilaksanakan sejak 1 Agustus sampai 30 September 2017.  

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat sebagai preliminary findings (temuan awalan) untuk melakukan evaluasi kualitas 

kinerja pemerintah. Terlepas dari sifatnya sebagai temuan awal, hasil penelitian ini akan memberikan 

gambaran tentang tingkat kepatuhan pemerintah yang diteliti terhadap kewajiban bidang pengendalian 

Karhutla. Di samping itu, temuan ini juga akan memberikan gambaran bilamana terdapat aturan yang 

cenderung abstrak sehingga sulit untuk mengukur kepatuhan terhadap aturan dimaksud.   

Berdasarkan temuan penelitian ini dihasilkan rekomendasi yang harapannya dapat bermanfaat terutama 

bagi pemerintah dan masyarakat sipil secara umum dalam mengoptimalkan pengawasan sosial terhadap 

pemerintah maupun pelaku usaha. Hal yang terakhir ini dianggap penting mengingat pengendalian 

Karhutla merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setidaknya 

diamanatkan UU 32/200915, terhadap mana masyarakat diberikan hak untuk berperan serta.16 Selain itu, 

penelitian ini akan memunculkan kualitas kinerja pemerintah sebagai salah satu variabel yang relevan untuk 

mengukur kontribusi kualitas kinerja terhadap penurunan titik panas dan/atau titik api akibat Karhutla.   

                                                             
13 Pasal 60 UU 41/1999. 
14 Inpres 11/2015. 
15 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.32 Tahun 2009, LN 

Tahun 2009 No. 140. 
16 Pasal 70 UU 32/2009. 
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F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan persepsi tentang istilah khusus yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

dilakukan pembatasan atas definisinya sehingga dimaknai sebagai berikut: 

1.  Perintah aturan : Meliputi kewajiban dan/atau kewenangan terkait dengan 
pengendalian Karhutla.  

2.  Pengendalian 
Karhutla. 

: Meliputi upaya pencegahan, penanggulangan termasuk pemadaman, 
pemulihan, termasuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan 
kerusakan dan/atau pencemaran akibat Karhutla.  

3.  Sistem 
Pengendalian 
Karhutla 

: Inpres 11/2015 tidak memberikan penjelasan tentang lingkup dari suatu 

sistem pengendalian Karhutla, sehingga perlu merujuk pada peraturan 

perundang-undangan. Merujuk pada PP 4/2001, lingkup pengendalian 

yang diatur adalah pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran 

lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla. Titik tekan dari 

tindakan pengendalian Karhutla adalah untuk mencegah, 

mananggulangi dan memulihkan kerusakan dan/atau pencemaran.17 

Sedangkan lingkup Permen LHK P.32/2016 dan Permentan 47/2014 

lebih mengatur tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah, 

menanggulangi dan melakukan penanganan pasca. Kedua permen tidak 

memberikan standar kualitas yang harus dicapai. Terlepas dari adanya 

perbedaan lingkup, sistem pengendalian Karhutla dengan demikian 

harus dipahami meliputi semua mandat dari ketiga aturan tersebut. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa lingkup sistem pengendalian Karhutla 

menurut Inpres 11/2015 meliputi pencegahan, penanggulangan 

(termasuk pemadaman), penanganan pasca Karhutla dan pemulihan. 

4.  Pembenahan Fisik : Tindakan yang berpengaruh langsung kepada lingkungan hidup dalam 
kegiatan pencegahan menurut Permen LHK P.32/2016 meliputi 
diantaranya penerapan agroforestry, agro silvo pastura, silvo pastura 
dan kegiatan sejenisnya; praktek pembukaan lahan tanpa bakar; 
pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran; pembuatan sekat 
kanal, embung dan kantong air.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu penilaian kinerja pemerintah daerah dan penilaian 

kinerja pemerintah pusat. Penilaian kinerja pemerintah daerah terbagi menjadi dua sub bagian yakni 

pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Di setiap ulasan tentang hasil penilaian kinerja masing-masing 

instansi akan disampaikan rekomendasi perbaikan.  

  

                                                             
17 Khusus mekanisme pencegahan telah diatur lebih detil dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 

10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan 

Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.  
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Daftar Singkatan 

1.  APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Nasional 

2.  APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

3.  LAKIP : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

4.  SLHD : Status Lingkungan Hidup Daerah 

5.  PROPER : Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan di bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

6.  DLHK : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

7.  Brigdalkarhutla : Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 
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II. Pelaksanaan Kewajiban oleh Pemerintah Provinsi 

A. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 

1. Temuan 

Hasil penelusuran terhadap Laporan Kinerja dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov. Kalbar), 

dokumen yang diperoleh sebagai berikut: 

 

No. 

 

Kewajiban 

Ada Tidak Ada di 

Situs Resmi 

Instansi 

Situs 

Resmi 

Instansi 

Sumber 

lain 

1.  Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 √ - - 

2.  Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 √ - - 

3.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang perkebunan tahun 2015  - - √ 

4.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang perkebunan tahun 2016 √ - - 

5.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup tahun 

2015 

√ - - 

6.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup tahun 

2016 

√ - - 

7.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang kehutanan tahun 2015 - -  √ 

8.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang kehutanan tahun 2016 - - √ 

9.  Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah tahun 2015 - - √ 

10.  Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah tahun 2016 √ - - 

 

Selain ke enam dokumen tersebut, peneliti memperoleh dokumen sebagai berikut18: 

1. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 

3. Laporan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 

4. Contoh laporan Satgas Penanganan Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat – 23 Agustus 2017 

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 584 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pembukaan Lahan Tanpa Bakar untuk Pembangunan Usaha Perkebunan di Kalimantan Barat. 

Hasil evaluasi terhadap kepatuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov. Kalbar) terhadap aturan 

bidang pengendalian Karhutla menunjukkan bahwa Pemprov Kalbar tidak mematuhi lebih dari setengah 

kewajiban bidang pencegahan. Selain itu, kinerja Pemprov Kalbar dalam aspek pemulihan akibat Karhutla 

belum terlihat.19 Dominasi ketidakpatuhan juga terlihat pada aspek pelaksanaan pengawasan dan 

penegakan hukum di bidang pengendalian Karhutla. Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya 

di bidang penanggulangan Karhutla, Pemprov Kalbar cenderung bergantung pada penetapan status siaga 

darurat dan aliran pendanaan darurat bencana dan/atau anggaran lain dari pemerintah pusat sebagaimana 

akan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini.   

 

                                                             
18 Peneliti memperoleh dokumen ini melalui penelusuran dalam jaringan, permohonan informasi dan permohonan 

wawancara.  
19 Rincian tentang kewajiban yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel […] dalam Lampiran […].  



Tabel 1. Hasil Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat20 

 Patuh Patuh (dalam proses) Tidak patuh (berproses) Tidak patuh Tidak dapat dinilai 

Pencegahan 1. Mewajibkan pelaku 

usaha pertanian 

memiliki SDM, 

sarpras dan 

melaksanakan 

dalkarlah (12) 

2. Meningkatkan 

kesadaran, 

pembinaan, 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

aparatur (13) 

3. Mengoptimalkan 

peran dan fungsi 

BPBD (19) 

1. Menetapkan Satgas (8) 

2. Menetapkan Satker (9) 

3. Menyiapkan sarpras 

Dalkarhutla (10) 

4. Memenuhi SDM 

Dalkarhutla (11) 

5. Melakukan deteksi dini 

pencegahan Karhutla (15) 

6. Melakukan pengamatan 

lapangan dari hasil 

deteksi dini (16) 

7. Memfasilitasi hubungan 

kerja sama antar pemkab. 

(20) 

1. Menyusun Pergub sistem 

pengendalian karhutla (1) 

2. Mengalokasikan dalam 

APBD (2) 

3. Melakukan perencanaan 

Karhutla (6) 

4. Memberikan informasi 

Karhutla dan dampaknya 

pada masyarakat (14) 

 

1. Inventarisasi usaha 

dan/atau kegiatan (3) 

2. Inventarisasi dan 

evaluasi dampak LH (4) 

3. Menetapkan kriteria 

baku kerusakan LH (5) 

 

 

1. Melakukan 

pencegahan Karhutla 

(7) 

2. Menerbitkan IUP 

mempertimbangkan 

kesesuaian tanah dan 

agroklimat serta 

teknologi pencegahan 

Karhutla (17) 

3. Melaporkan hasil 

dalkarhutla kepada 

Menkopolhukam (18) 

4. Melakukan 

pengamanan di Lahan 

Kawasan Lindung  (27) 

5. Menyusun dan 

menetapkan Rencana 

Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem 

Gambut provinsi (28) 

6. Melakukan 

perlindungan hutan 

pada hutan negara (32) 

Penanggulangan 4. Melakukan 

koordinasi 

penanggulangan 

Karhutla lintas 

kab/kota (21) 

1. Melakukan peringatan 

dini pencegahan Karhutla 

(22) 

  7. Melakukan 

penanggulangan dan 

penanganan pasca 

Karhutla (23) 

8. Melakukan verifikasi 

kebenaran terjadinya 

Karhutla dari laporan 

dalam 1x24 jam (24) 

Pemulihan    4. Menyusun strategi, 

rencana dan biaya 

9. Menetapkan pihak 

ketiga untuk 

                                                             
20 Rincian dapat dilihat dalam Lampiran Penelitian. 
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 Patuh Patuh (dalam proses) Tidak patuh (berproses) Tidak patuh Tidak dapat dinilai 

pemulihan dampak LH 

akibat Karhutla (25) 

5. Membuat pedoman 

umum pemulihan 

dampak LH (26) 

6. Melakukan pemulihan 

fungsi ekosistem 

gambut di HL, HP dan 

Tahura yang tidak 

dibebani izin dan APL 

yang dikelola 

masyarakat dan 

masyarakat adat. (29) 

 

 

 

melakukan pemulihan 

fungsi ekosistem 

gambut bila 

penanggungjawab 

usaha tidak melakukan 

pemulihan dalam 30 

hari setelah kerusakan 

terjadi (30) 

10. Mengalokasikan APBD 

untuk pemulihan fungsi 

ekosistem Gambut (31) 

11. Melakukan deteksi, 

mobilisasi brigade, dan 

laporan kepada 

Menteri terkait Karhutla 

yang dilaporkan 

pemegang izin, pemilik 

hutan hak, dan/atau 

KPH (33) 

Pengawasan dan 

Penegakan Hukum 

  5. Melakukan evaluasi kinerja 

perkebunan min. 6 bulan 

sekali melalui pemeriksaan 

lapangan. (35) 

6. Melakukan pengawasan 

penaatan persyaratan 

secara periodik dan intensif 

(37) 

7. Memerintahkan 

penanggung jawab usaha 

menghentikan 

pelanggaran, mencegah, 

mengakhiri, 

menanggulangi akibat 

Karhutla (38) 

8. Membuat laporan 

insidentil dan laporan rutin 

(40) 

 1. Melakukan 

pengawasan kehutanan 

(34) 

2. Melakukan 

pengawasan atas 

pengendalian 

kerusakan dan/atau 

pencemaran LH (36) 

3. Memberi sanksi tegas 

pada pelaku usaha 

pertanian yang tidak 

melaksanakan 

dalkarlah (39) 



 

Berdasarkan hasil identifikasi tentang aturan yang belum dilaksanakan tersebut, berikut diuraikan beberapa 

temuan yang penting untuk digarisbawahi.  

Pemprov. Kalbar sudah mempunyai peraturan daerah yang menyangkut Karhutla namun belum 

memuat tentang sistem pengendalian Karhutla secara utuh sesuai perintah Inpres 11/2015. Peraturan 

tingkat daerah terkait Karhutla yang dimiliki saat ini adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 

Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan 

Lahan. Lingkup dari Perda tersebut belum mencakup penanganan pasca Karhutla dan pemulihan. Kemudian 

terdapat pengaturan terkait kelembagaan atau pejabat pelaksana yang belum disesuaikan dengan perintah 

peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, terutama tentang formasi dan hubungan koordinatif 

satuan tugas, pos komando atau satuan pelaksana.21 Padahal, materi yang mengakomodir kekhasan daerah 

seperti inilah yang penting diatur lebih lanjut dalam peraturan tingkat daerah. Karena Inpres 11/2015 

memerintahkan dibuat peraturan gubernur tentang sistem pengendalian Karhutla, maka Pemprov. Kalbar 

dinilai tidak patuh. Namun kategori yang diberikan adalah tidak patuh sudah berproses dengan alasan 

bahwa peraturan tingkat daerah yang ada mengandung materi muatan yang setidaknya telah mengatur 

pencegahan dan penanggulangan. 

Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Pengendalian Karhutla Pemprov. Kalbar 

minim dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) serta tidak 

dialokasikan untuk mendanai seluruh aspek pengendalian Karhutla. Perbandingan total anggaran yang 

dialokasikan pusat (dalam hal ini KLHK) dengan anggaran yang dialokasikan Pemprov. Kalbar (instansi 

bidang lingkungan hidup dan bidang perkebunan) pada tahun 2016 adalah 24 : 1 (dua puluh empat 

berbanding satu).22 Padahal anggaran dari KLHK hanya fokus untuk pengendalian Karhutla pada Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam Kalbar23 dan Taman Nasional Danau Sentarum. 24 Sementara APBD hanya 

mendanai fasilitasi pencegahan dan pengendalian kebakaran pada perkebunan rakyat dan perusahaan 

besar25, koordinasi pengendalian dan antisipasi Karhutla, dan sosialisasi pencegahan dan antisipasi dampak 

asap akibat karhutla. Peneliti tidak mendapatkan data yang cukup untuk membandingkan data pada tahun 

2017, kecuali bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengalokasikan dana siap pakai khusus 

Kalimantan Barat sejumlah Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).26 Anggaran ini tentu 

                                                             
21 Dalam Permen LHK 32/2016, disebutkan secara tegas instansi yang harus ada dalam satuan tugas dan satuan kerja.   
22 Lih: Daftar Isian Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA – 029.11.2.400278/2016; Daftar Isian Anggaran 

Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA – 029.11.2.400279/2016; LAKI Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar tahun 2016 dan 

LAKIP Badan Lingkungan Hidup tahun 2016. APBN mengalokasikan Rp 16.200.000.000,00 sedangkan APBD sejumlah Rp 

674.368.000,00. Dengan catatan bahwa anggaran dari DIPA KLHK yang dihitung hanya yang spesifik untuk pengendalian 

Karhutla pada Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, tidak mencakup anggaran untuk penurunan hotspot atau pos lain yang 

berkontribusi terhadap penurutnan hotspot.  
23 Daftar Isian Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA – 029.11.2.400278/2016. 
24 Daftar Isian Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA – 029.11.2.400279/2016. 
25 Keterangan pada LAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar tahun 2016 menerangkan bahwa output dari kegiatan ini 

adalah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran yang dikelola Kelompok tani Peduli Api sedangkan 

outcome kegiatan ini adalah tersedianya peralatan pemadaman untuk KTPA. Dari keterangan ini terdapat kejanggalan 

mengenai outcome yang hendak dicapai karena rumusan outcome terlalu teknis, hampir sama saja tingkat kedetilannya dengan 

output.   
26 “BNPB menggelontorkan dana bantuan sebesar Rp3,6 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di 

Kalimantan Barat. Bantuan tersebut untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebesar Rp498.700.000; sekitar 

Rp1.870.106.000 untuk Kodam XII Tanjungpura; Lanud Supadio mendapat Rp478.051.000, dan Polda Kalbar sebesar 
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hanya dapat digunakan dalam hal Karhutla telah dinyatakan berstatus bencana27 dan pada praktiknya tidak 

digunakan untuk mendanai pencegahan dan pemulihan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

Sementara instansi lingkungan hidup tidak mendapatkan alokasi anggaran Karhutla untuk tahun anggaran 

2017. 28  

Pemprov. Kalbar belum membuat inventarisasi terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

kerusakan akibat Karhutla; inventarisasi dan evaluasi dampak LH akibat Karhutla; dan kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup daerah. Badan Lingkungan Hidup Pemprov. Kalbar menyatakan bahwa 

ketiga jenis data tersebut seharusnya ada di Kabupaten/Kota, padahal PP 4/2001 juga memerintahkan 

gubernur. Data yang mendekati hasil inventarisasi tersebut juga tidak ditemukan dalam Status Lingkungan 

Hidup Daerah, laman resmi, maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup 

(BLH). Sementara itu, Dinas Perkebunan mempunyai data lengkap usaha perkebunan yang ada di Provinsi 

Kalbar yang seharusnya bisa digunakan sebagai salah satu basis mengembangkan inventarisasi kegiatan 

perkebunan yang berpotensi menimbulkan kerusakan akibat Karhutla; inventarisasi dan evaluasi dampak 

lingkungan hidup akibat Karhutla; dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah. 

Pemprov. Kalbar belum mempunyai perencanaan khusus Karhutla sesuai mandat Pasal 67 Permen-

LHK P.32/2016 serta rencana pencegahan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan akibat Karhutla. Dokumen perencanaan (rencana kerja) yang ada di masing-masing Perangkat 

Daerah belum mengatur perencanaan pengendalian Karhutla yang holistik dari mulai pencegahan, 

penanggulangan, pemulihan serta pengawasan dan penegakan hukum. Permen LHK telah memberikan 

gambaran bahwa terdapat 15 kegiatan29 yang harus direncanakan dalam perencanaan Karhutla. Tidak 

satupun dari ke-15 kegiatan tersebut, ada dalam dokumen perencanaan dari Dinas Perkebunan, Dinas 

Kehutanan, maupun Badan Lingkungan Hidup. Selain itu, tidak ada substansi perencanaan pencegahan dan 

pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat Karhutla.  

Upaya pencegahan yang dilakukan Pemprov. Kalbar belum mencakup Pembenahan Fisik yang 

diamanatkan Permen-LHK P.32/2016. Tindakan pencegahan yang tercermin dalam postur anggaran 

dan/atau laporan kinerja adalah sosialisasi dan pembinaan masyarakat, terutama melalui program Desa 

Bebas Api. Pihak Dinas Perkebunan, BLH dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengklaim 

telah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait Karhutla,30  namun tidak ada data yang menjelaskan siapa 

saja yang telah menerima sosialisasi dan tidak ada kejelasan tentang standar informasi yang harus 

                                                             
Rp804.058.500.” Lihat: http://www.mongabay.co.id/2017/08/20/upaya-serius-kalimantan-barat-cegah-kebakaran-hutan-dan-

lahan-seperti-apa/ .  
27 Penggunaan Dana siap pakai dapat digunakan setelah Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan. Lih: Bab II 

Lampiran Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana No. 6.A. Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap 

Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 

22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 
28 Wawancara dengan narasumber dari pihak BLH Pemprov. Kalbar. 
29 15 kegiatan dimaksud meliputi: a. Penyadartahuan pencegahan karhutla; b. keteknikan pencegahan, dan pengelolaan 

kanal pada gambut; c. peningkatan sistem kemitraan dan Masyarakat Peduli Api; d. Pengembangan sarana dan prasarana 

pengendalian Karhutla; e. Peringatan dini; f. Patroli; g. Perencanaan strategi dan ketatausahaan Dalkarhutla; h. Monitoring dan 

evaluasi operasional pencegahan Karhutla; i. Kesiapsiagaan; j. Deteksi dini; k. Pendanaan dan penanganan pasca karhutla; l. 

Monitoring dan evaluasi pemadaman dan penanganan pasca Karhutla; m. pelatihan/pembekalan/in-house 

training/penyegaran/bimtek pengendalian Karhutla; n. monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia; 

dan o. Pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian Karhutla. (Pasal 67 Permen LHK P.32/2016).  
30 Berdasarkan data wawancara. Namun hanya Disbun dan BLH yang menginformasikan lokasi pelatihan kepada 

peneliti. Sementara Manggala Agni memberikan dokumen materi pelatihan.  

http://www.mongabay.co.id/2017/08/20/upaya-serius-kalimantan-barat-cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan-seperti-apa/
http://www.mongabay.co.id/2017/08/20/upaya-serius-kalimantan-barat-cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan-seperti-apa/
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disosialisasikan.31 Di luar sosialisasi atau pelatihan, tidak ada tanda-tanda aktivitas pencegahan Karhutla lain 

yang dilakukan. 

Pemprov. Kalbar belum membentuk satuan tugas dan satuan kerja pengendalian Karhutla sesuai 

amanat PermenLHK P.32 Tahun 2016. Pemprov. Kalbar mempunyai komando penanganan darurat 

bencana asap akibat Karhutla32 (Komando) dan Satuan tugas penanganan darurat bencana (Satgas). 33 

Kedua satuan ini tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mencakup pencegahan, pemulihan, dan 

penegakan hukum Karhutla.  Fokus utama dari tugas kedua satuan ini adalah menangani pemadaman 

Karhutla dan tindakan penanggulangan dengan catatan Karhutla telah ditetapkan sebagai bencana. 

Terdapat catatan tersendiri untuk penetapan Satgas ini karena instansi yang disambangi34 mengaku tidak 

mempunyai dokumen penetapan satuan tugas tersebut sehingga peneliti tidak dapat menyimpulkan lebih 

jauh tentang ruang lingkup kewenangan dan kelembagaan Satgas, serta pembagian peran antar perangkat 

daerah di bawah koordinasi Satgas. Sementara itu, Komando hanya beranggotakan pegawai BPBD, tidak 

melibatkan unsur perangkat daerah lain.   

Pemprov. Kalbar belum menyusun strategi, rencana dan biaya pemulihan dampak LH yang berkaitan 

dengan Karhutla maupun pedoman umum pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan 

dengan Karhutla.  Namun demikian, belum disusunnya pedoman pemulihan seharusnya tidak menjadi 

hambatan pelaksanaan pemulihan karena Pasal 22 PP 4/2001 sendiri mengatur bahwa dalam hal pedoman 

tersebut belum ditetapkan, maka pemulihan dampak lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.    

Pemprov. Kalbar belum optimal dalam melakukan pengawasan secara periodik dan intensif terhadap 

penanggung jawab usaha yang wajib melakukan pencegahan Karhutla. Pengawasan yang optimal 

dalam hal ini adalah pengawasan dilakukan terhadap semua usaha/kegiatan rawan karhutla di Kalbar 

(terutama yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diterbitkan oleh Gubernur Kalbar) dan dilakukan 

secara periodik serta intensif. Realisasi pelaksanaan koordinasi pengawasan ketaatan terhadap pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan BLH pada tahun 2016 hanya dilakukan terhadap 14 

(empat belas) perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 1 (satu) perusahaan hutan tanaman industri.35 

Kemudian, BLH juga melaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda) 

terhadap 20 perusahaan sektor agroindustri sawit.36 Pada Dinas Perkebunan, dilakukan pengawalan dan 

penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan dan operasional di tahun 2016. Namun tidak ada 

                                                             
31 Peneliti telah mempelajari data yang diperoleh dari UPT Manggala Agni dan BPBD serta menelusuri melalui media 

daring.  
32 SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 641/BPBD/2015 tentang Pembentukan Komando Penanganan Darurat 

Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015.  
33 Informasi diperoleh dari salah satu contoh laporan Briefing Malam Satgas Penanganan Darurat Bencana Provinsi 

Kalimantan Barat pada hari Rabu, 23 Agustus 2017. Selain itu, dalam pemberitaan media, Satgas telah diliput. Lihat: Lih: 

http://www.mongabay.co.id/2017/08/20/upaya-serius-kalimantan-barat-cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan-seperti-apa/, 

diakses pada 3 September 2017. 
34 BPBD, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, dan Biro Hukum. 
35 Laporan Kinerja BLH 2016. Selain ke 15 perusahaan ini, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup juga 

dilakukan terhadap 4 jenis usaha bidang lain, meliputi pertambangan emas, pupuk, pembangunan jalan, dan smelter alumina.  
36 Laporan Kinerja BLH 2016. Properda dilakukan terhadap PT Mitra Aneka Rezeki, PT Rezeki Kencana, PT Satria Multi 

Sukses, PT Multi Perkasa Sejahtera, PT Ladang Sawit Mas, PT Gunajaya Ketapang Sentosa, PT Limpah Sejahtera, PT Swadaya 

Multi Perkarsa, PT Maya Agro Investama, PT Aditya Agroindo, PT Kencana Graha Permai, PT Sepanjang Inti Surya Mulya, PT 

PAramitra Internusa Pratama, PT Riau Agrotama Plantation, PTPN XIII Kebun Rimba Belian, PTPN XIII Kembayan, PT Surya 

Borneo Indah, PT Citra Nusa Inti Sawit, PT Global Kalimantan Makmur, PT Sumatera Jaya Agro Lestari.  

http://www.mongabay.co.id/2017/08/20/upaya-serius-kalimantan-barat-cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan-seperti-apa/
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keterangan berapa jumlah usaha perkebunan yang telah dikawal dan dinilai pelaksanaan usahanya dan 

bagaimana hasilnya.37 Padahal, tercatat bahwa sedikitnya terdapat 411 kegiatan usaha perkebunan 

(didominasi komoditas kelapa sawit) dan 42 kegiatan pemanfaatan hutan tanaman industri di Provinsi 

Kalbar, yang mana kedua jenis usaha/kegiatan tersebut mempunyai potensi rentan Karhutla.38  

Pelaporan pelaksanaan pengendalian Karhutla belum terstandar, transparan, dan informatif. 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP 45/2004, Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri tentang 

kebakaran hutan yang dilaporkan oleh pemegang izin atau hak tertentu atas hutan atau kepala Kesatuan 

Pengelolaan Hutan, termasuk tindakan yang sudah dan akan dilakukan. Pasal 100 Permen LHK P.32/2016 

juga memerintahkan Gubernur membuat laporan insidentil dan rutin yang diantaranya harus memuat 

penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca karhutla. Di tingkat perangkat 

daerah Prov. Kalbar, BPBD Kalbar merupakan satu-satunya yang dapat menunjukkan contoh laporan 

penanggulangan Karhutla untuk Gubernur berupa presentasi Power Point.39 Selama ini, kanal utama yang 

digunakan untuk berkoordinasi adalah Whatsapp grup. Menurut keterangan salah satu anggota yang 

dikonfirmasi oleh pihak Direktorat Pengendalian Karhutla di KLHK, laporan mutakhir (real-time) 

disampaikan melalui kanal tersebut. Sayangnya, memang tidak ada standar informasi yang harus disiapkan 

sebagai laporan/informasi terkait Karhutla. Sehingga selain laporan tidak disampaikan secara transparan, 

tidak ada ukuran sejauh mana suatu informasi dikatakan cukup informatif. Adapun standar yang digunakan 

peneliti untuk mengukur transparan dan informatif dalam penilaian ini adalah laporan yang disajikan KLHK 

di laman Sipongi. 

Selain penilaian kepatuhan terhadap perintah aturan yang berkaitan langsung dengan pengendalian 

Karhutla, peneliti menemukan masalah pada aspek keterbukaan dan manajemen informasi yang 

menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengendalian Karhutla.  

a. Dokumen yang seharusnya wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pemprov. Kalbar 

tidak tersedia dalam media yang mudah diakses masyarakat.40 Misalnya: informasi tentang laporan 

kinerja Pemprov dan perangkat daerah Kalbar; Status Lingkungan Hidup Daerah, anggaran 

pendapatan belanja daerah maupun anggaran perangkat daerah, dan dokumen perencanaan kinerja, 

terlebih dokumen perencanaan khusus terkait Karhutla.  

b. Dokumen yang seharusnya wajib tersedia setiap saat tidak bisa diakses oleh peneliti atau tidak 

diberikan lengkap. Misalnya: aturan terkait Karhutla yang dimiliki Pemprov. Kalbar. Hasil penelusuran 

dokumen, pemberitaan dan wawancara menemukan informasi bahwa terdapat setidaknya 6 produk 

hukum daerah terkait Karhutla.41 Namun, semua dokumen ini tidak diketahui oleh Biro Hukum Provinsi 

                                                             
37 Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar 2016. 
38 Rekapitulasi IUPHHK-HTI per-Januari 2018, KLHK.  
39 Karena peneliti hanya mendapat akses terhadap satu contoh laporan hasil pelaksanaan pengendalian Karhutla yang 

di dalamnya memuat laporan pemeriksaan lapangan.  
40 Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
41 (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; (2) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, (3) 

SK No. 360/0224/BPBD-PK/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pembentukan Pokmas Desa Peduli Bencana, (4) SK No. 

360/0665/BPBD-PK/2017/ tanggal 7 Maret 2017 tentang Antisipasi Menghadapi Bencana, (5) SK No 360/0947.1/BPBD-PK/2017 

tanggal 31 Maret 2017 tentang Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD/Instansi dalam Penanggulangan Bencana Khususnya 

Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, dan (6) SK No. 360/ 0954.1/BPBD-PK/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang 

Optimalisasi Lembaga Usaha dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Khususnya Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan 
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Kalbar dan peneliti tidak mendapatkan salinannya sampai penelitian berakhir. Padahal, selain termasuk 

informasi publik yang memenuhi kualifikasi harus tersedia setiap saat42 dan diumumkan serta-merta43, 

sosialisasi dan pendokumentasian penetapan maupun aturan tersebut merupakan prasyarat untuk 

dapat melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana ditekankan dalam Inpres 11/2015. 

2. Rekomendasi 

a. Perlunya harmonisasi regulasi daerah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pengendalian 

Karhutla yang telah dimandatkan oleh Pemerintah Pusat. Harmonisasi ini selain untuk menjaga 

kesesuaian regulasi juga diperlukan untuk menutupi kekurangan pengaturan di tingkat daerah yang 

dapat berimplikasi kepada pelaksanaan kewajiban oleh pemerintah provinsi. Regulasi tentang sistem 

pengendalian Karhutla perlu mencakup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap 

kerusakan dan/atau pencemaran akibat Karhutla. 

b. Perlunya penguatan aspek penganggaran pengendalian Karhutla oleh Pemerintah Provinsi 

Kalbar. Penguatan aspek penganggaran ini dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran 

maupun sinergi program terkait pengendalian Karhutla antar perangkat daerah yang terkait agar lebih 

efektif. Penguatan anggaran terutama diperlukan pada aspek pencegahan dan pemulihan. 

c. Perlunya segera menetapkan Satgas dan Satker Pengendalian Karhutla sesuai dengan Permen 

LHK P. 32/2016. Satgas dan Satker pengendalian Karhutla berkewajiban untuk melaksanakan 

pengendalian Karhutla sesuai kewenangannya dengan atau tanpa penetapan status bencana. 

d. Perlunya segera menyelesaikan berbagai kewajiban untuk melaksanakan pengendalian Karhutla 

secara terencana dan sistematis, antara lain: inventarisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

kerusakan akibat Karhutla; inventarisasi dan evaluasi dampak akibat Karhutla; penetapan kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup; penyusunan rencana pengendalian Karhutla sesuai dengan PermenLHK 

32/2016; strategi, rencana dan biaya pemulihan akibat Karhutla beserta pedoman pelaksanaan 

pemulihannya.  

e. Perlunya peningkatan upaya pencegahan sampai pada Pembenahan Fisik tata kelola lahan. Hal ini 

penting dilakukan untuk pembenahan pra-kondisi pencegahan Karhutla sehingga memberikan 

kontribusi jangka panjang mencegah Karhutla berulang sekaligus mendukung pemulihan.  

f. Perlunya penguatan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha/kegiatan yang wajib 

melakukan pencegahan Karhutla, khususnya berdasarkan hasil inventarisas riwayat kebakaran. 

Pada satu sisi regulasi memadatkan bahwa setiap penanggungjawab usaha/kegiatan wajib melakukan 

pencegahan namun di sisi lain pemerintah selaku pemberi izin juga memiliki kewajiban untuk melakukan 

pengawasan.  

g. Perlu ada data yang bisa menjelaskan hasil evaluasi dan penanganan lahan yang terbakar. 

Informasi seperti ini dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terulangnya kejadian kebakaran di 

tempat yang sama. Informasi tentang jumlah hotspot yang selama ini sudah dikembangkan dan selalu 

dimonitor pemerintah sebaiknya diperinci dengan profil dari setiap kebakaran yang sudah diperiksa ke 

lapangan.  

h. Adanya standar pelaporan tentang alokasi anggaran untuk pengawasan meliputi: perusahaan 

yang diawasi, lokasi perusahaan, aspek kewajiban yang diawasi, jumlah anggaran untuk 

pengawasan di setiap perusahaan, kesimpulan hasil pengawasan. Informasi ini penting untuk 

                                                             
Lahan di Kabupaten/Kota. Lih: http://www.mongabay.co.id/2017/08/20/upaya-serius-kalimantan-barat-cegah-kebakaran-

hutan-dan-lahan-seperti-apa/, diakses pada 3 September 2017.  
42 Pasal 11 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
43 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  

http://www.mongabay.co.id/2017/08/20/upaya-serius-kalimantan-barat-cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan-seperti-apa/
http://www.mongabay.co.id/2017/08/20/upaya-serius-kalimantan-barat-cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan-seperti-apa/
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mengevaluasi kualitas dari hasil pengawasan dan langkah tindak lanjut apa yang perlu dilakukan di tahun 

mendatang terhadap tiap-tiap perusahaan.  

i. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja bidang Karhutla serta sistem publikasinya. Salah satu upaya 

yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian Karhutla ditengah keterbatasan yang 

dimilikinya adalah dengan memberikan ruang bagi peran serta publik, misalnya untuk mendukung 

pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan Karhutla. Namun inisiatif ini akan sulit 

dijalankan apabila tidak cukup informasi yang dapat diperoleh publik.      

 

B. Pemerintah Provinsi Riau 

1. Temuan 

Hasil penelusuran terhadap Laporan Kinerja dari Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov. Riau), dokumen yang 

diperoleh sebagai berikut: 

 

No. 

 

Kewajiban 

Ada Tidak Ada di 

Situs Resmi 

Instansi 

Situs 

Resmi 

Instansi 

Sumber 

lain 

1.  Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Riau tahun 2015   √ 

2.  Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Riau tahun 2016   √ 

3.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang perkebunan tahun 2015  √   

4.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang perkebunan tahun 2016   √ 

5.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup tahun 

2015 

√   

6.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup tahun 

2016 

√   

7.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang kehutanan tahun 2015   √ 

8.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang kehutanan tahun 2016   √ 

9.  Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah tahun 2015   √ 

10.  Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah tahun 2016 √   

 

Selain ke empat dokumen tersebut, peneliti memperoleh dokumen sebagai berikut44: 

1. Peraturan Gubernur Riau No. 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan 

Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau; 

2. Peraturan Gubernur riau No. 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau; 

3. Peraturan Gubernur Riau No. 91 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan 

dan Lahan di Provinsi Riau; 

4. Peraturan Gubernur Riau No. 6 Tahun 2006 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; 

5. Contoh materi sosialisasi Karhutla; 

6. Contoh laporan dari Pusdalkarhutla Provinsi Riau, 10 Oktober 2017; 

7. Bahan Rapat Teknis Masyarakat Peduli Api dalam Pengendalian Karhutla tahun 2016 oleh BLH; 

8. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2017; 

                                                             
44 Peneliti memperoleh dokumen ini melalui penelusuran dalam jaringan, permohonan informasi dan permohonan 

wawancara.  
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9. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. Kpts. 522.05/PPLHK/720 tentang 

Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Penegakan Hukum Penyidikan Tindak Pidana di Bidang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Secara garis besar, banyak aspek penyelenggaraan penanggulangan ataupun pencegahan yang tidak dapat 

dinilai karena tidak ada data yang cukup representatif untuk menilainya. Di bidang pencegahan, Pemprov. 

Riau fokus pada sosialisasi dan pembinaan. Di bidang pemulihan, Pemprov. Riau telah melakukan langkah 

yang sedikit lebih maju dengan cara bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut untuk pemulihan lahan 

gambut, walaupun tidak dapat dikatakan sudah patuh terhadap perintah melaksanakan pemulihan. Hasil 

evaluasi terhadap kepatuhan Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov. Riau) terhadap aturan bidang 

penanggulangan Karhutla menunjukkan bahwa Pemprov. Riau masih belum cukup tanggap terhadap 

laporan atau pengaduan dari masyarakat sipil di Riau meskipun masyarakat sangat proaktif menyampaikan 

laporan dan pengaduan terkait Karhutla. Pemprov. Riau juga belum melakukan pengawasan secara intensif 

dan reguler. 



Tabel 2. Hasil Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi Riau 

 Patuh Patuh (dalam proses) Tidak patuh (berproses) Tidak patuh Tidak dapat dinilai 

Pencegahan 1. Mengalokasikan dalam 

APBD (2) 

2. Menetapkan Satgas (8) 

3. Menetapkan Satker (9) 

4. Menyiapkan sarpras 

Dalkarhutla (10) 

5. Memenuhi SDM 

Dalkarhutla (11) 

6. Meningkatkan kesadaran, 

pembinaan, 

pemberdayaan 

masyarakat dan aparatur 

(13) 

7. Mengoptimalkan peran 

dan fungsi BPBD (19) 

1. Melakukan perencanaan 

Karhutla (6) 

2. Mewajibkan pelaku usaha 

pertanian memiliki SDM, 

sarpras dan 

melaksanakan dalkarlah 

(12) 

3. Memberikan informasi 

Karhutla dan dampaknya 

pada masyarakat (14) 

4. Melakukan deteksi dini 

pencegahan Karhutla (15) 

5. Melakukan pengamatan 

lapangan dari hasil 

deteksi dini (16) 

6. Melaporkan hasil 

dalkarhutla kepada 

Menkopolhukam (18) 

7. Memfasilitasi hubungan 

kerja sama antar pemkab. 

(20) 

1. Menyusun Pergub 

sistem pengendalian 

karhutla (1) 

2. Inventarisasi usaha 

dan/atau kegiatan (3) 

3. Inventarisasi dan 

evaluasi dampak LH 

(4) 

1. Menetapkan kriteria 

baku kerusakan LH (5) 

 

 

1. Melakukan 

pencegahan Karhutla 

(7) 

2. Menerbitkan IUP 

mempertimbangkan 

kesesuaian tanah dan 

agroklimat serta 

teknologi pencegahan 

Karhutla (17) 

3. Melakukan 

pengamanan di Lahan 

Kawasan Lindung  (27) 

4. Menyusun dan 

menetapkan Rencana 

Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem 

Gambut provinsi (28) 

5. Melakukan 

perlindungan hutan 

pada hutan negara (32) 

 

Penanggulangan 1. Melakukan koordinasi 

penanggulangan 

Karhutla lintas kab/kota 

(21) 

8. Melakukan peringatan 

dini pencegahan Karhutla 

(22) 

  6. Melakukan 

penanggulangan dan 

penanganan pasca 

Karhutla (23) 

7. Melakukan verifikasi 

kebenaran terjadinya 

Karhutla dari laporan 

dalam 1x24 jam (24) 

8. Melakukan deteksi, 

mobilisasi brigade, dan 

laporan kepada 

Menteri terkait Karhutla 

yang dilaporkan 

pemegang izin, pemilik 
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 Patuh Patuh (dalam proses) Tidak patuh (berproses) Tidak patuh Tidak dapat dinilai 

hutan hak, dan/atau 

KPH (33) 

Pemulihan  9. Menyusun strategi, 

rencana dan biaya 

pemulihan dampak LH 

akibat Karhutla (25) 

4. Melakukan 

pemulihan fungsi 

ekosistem gambut di 

HL, HP dan Tahura 

yang tidak dibebani 

izin dan APL yang 

dikelola masyarakat 

dan masyarakat adat. 

(29) 

2. Membuat pedoman 

umum pemulihan 

dampak LH (26) 

 

 

 

9. Menetapkan pihak 

ketiga untuk 

melakukan pemulihan 

fungsi ekosistem 

gambut bila 

penanggungjawab 

usaha tidak melakukan 

pemulihan dalam 30 

hari setelah kerusakan 

terjadi (30) 

10. Mengalokasikan APBD 

untuk pemulihan fungsi 

ekosistem Gambut (31) 

Pengawasan dan 

Penegakan Hukum 

 10. Melakukan pengawasan 

atas pengendalian 

kerusakan dan/atau 

pencemaran LH (36) 

11. Memerintahkan 

penanggung jawab usaha 

menghentikan 

pelanggaran, mencegah, 

mengakhiri, 

menanggulangi akibat 

Karhutla (38)  

5. Melakukan 

pengawasan 

penaatan persyaratan 

secara periodik dan 

intensif (37) 

6. Membuat laporan 

insidentil dan laporan 

rutin (40) 

 11. Melakukan 

pengawasan kehutanan 

(34) 

12. Melakukan evaluasi 

kinerja perkebunan 

min. 6 bulan sekali 

melalui pemeriksaan 

lapangan. (35) 

13. Memberi sanksi tegas 

pada pelaku usaha 

pertanian yang tidak 

melaksanakan 

dalkarlah (39) 

  



Kajian terhadap pelaksanaan pengendalian Karhutla yang dilakukan Pemprov. Riau menghasilkan beberapa 

temuan, sebagai berikut: 

Pemprov. Riau mempunyai dua peraturan gubernur terkait karhutla namun lingkupnya belum 

mencakup seluruh sistem pengendalian Karhutla. Pertama adalah Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Catatan utama 

untuk Pergub ini adalah biaya pelaksanaan rencana aksi yang diatur dibatasi hanya menggunakan APBD 

dan APBN Provinsi Riau tahun 2015. Walaupun memberi ruang bagi dana hibah dan dana lain yang tidak 

mengikat, tentu tidak adanya anggaran negara sangat menghambat proses pelaksanaan rencana aksi. 

Padahal, rencana aksi ini memuat program pencegahan yang berorientasi pada pembenahan yang 

berdampak untuk jangka panjang, misalnya penetapan wilayah gambut dalam Kawasan lindung dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).  Kedua adalah Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2015 tentang 

Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Pergub 61/2015). 

Catatan untuk Pergub 61/2015 adalah bahwa prosedur yang diatur hanya dapat berlaku setelah ada 

penetapan status antara siaga, tanggap atau darurat bencana. Lingkup yang diatur juga tidak mencakup 

pencegahan, penanggulangan, penanganan pasca dan pemulihan menurut PP 4/2001 ataupun Permen LHK 

P.32/2016 dan Permentan 47/2014. Oleh karena itu, Pemprov. Riau dinilai tidak patuh namun sudah 

berproses.  

Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Pengendalian Karhutla Pemprov. Riau 

minim pada aspek pencegahan dan pemulihan. Pada tahun 2016, Pemprov. Riau mengalokasikan dana 

sebesar Rp 18.100.000.000,- (delapan belas miliar seratus juta rupiah). Proporsi anggaran untuk upaya 

pencegahan sebesar Rp 6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah), untuk penanggulangan 

sebesar Rp 11.900.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah), dan tidak ada anggaran untuk 

pemulihan. 45 Sebagai perbandingan, anggaran dari KLHK yang disalurkan kepada Balai Besar Konservasi 

Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau khusus pengendalian kebakaran hutan yang mencakup juga upaya 

penurunan titik panas dan luas kebakaran sejumlah Rp 9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima 

puluh juta rupiah). Meskipun luas Provinsi Riau 8.915.016 Ha46 sekitar 18 kali lipat luas BBKSDA Riau, 

anggaran untuk pengendalian Karhutla di seluruh wilayah Provinsi Riau yang dialokasikan Pemprov. hanya 

sekitar dua kali lipat dari anggaran yang dialokasikan BBKSDA Riau.47  

Pemprov. Riau belum membuat inventarisasi terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

kerusakan akibat Karhutla; inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan hidup akibat Karhutla; dan 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah. LAKIP maupun SLHD Provinsi Riau tidak memuat 

daftar kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan akibat Karhutla. Informasi dari narasumber Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menyatakan bahwa terdapat inventarisasi yang dilakukan 

Pemprov. Riau, namun hanya fokus pada hasil pemeriksaan lapangan dalam meninjau kebenaran titik api, 

informasi bahwa lahan benar terbakar, luas lahan, dan titik koordinat. Sayangnya, narasumber tidak 

menunjukkan bukti data dan informasi tersebut. DLHK Prov. Riau dalam laman resminya menyajikan data 

rekapitulasi titik panas di wilayah Provinsi Riau untuk 163 hari pada tahun 2017.48 Dalam informasi yang 

                                                             
45 Lih: http://jikalahari.or.id/kabar/rencana-apbd-p-2016-mengebiri-anggaran-karhutla-anggaran-karhutla-lebih-

kecil-dari-belanja-tiga-orang-pimpinan-daerah/. Data diolah oleh Fitra. 
46 BBKSDA Riau 475.470,11 hektar 

http://www.bbksdariau.id/index.php?r=post&id01=1&id02=7&token=2ba133e53cf502ccddc27e1f25e27f15  
47 Luas Provinsi Riau 8.915.016 Ha. Lih: https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum  
48 Lih: http://dislhk.riau.go.id/datafile/type/2 , diakses pada 17 September 2017.  

http://jikalahari.or.id/kabar/rencana-apbd-p-2016-mengebiri-anggaran-karhutla-anggaran-karhutla-lebih-kecil-dari-belanja-tiga-orang-pimpinan-daerah/
http://jikalahari.or.id/kabar/rencana-apbd-p-2016-mengebiri-anggaran-karhutla-anggaran-karhutla-lebih-kecil-dari-belanja-tiga-orang-pimpinan-daerah/
http://www.bbksdariau.id/index.php?r=post&id01=1&id02=7&token=2ba133e53cf502ccddc27e1f25e27f15
https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum
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dipublikasikan tersebut, informasi yang dimuat tidak menjelaskan apakah ada titik panas yang masuk 

wilayah berizin atau tidak.49 Keberadaan data-data tersebut tidak dapat dianggap cukup sebagai hasil 

inventarisasi. 

Pemprov. Riau belum mempunyai perencanaan khusus Karhutla sesuai mandat Pasal 67 Permen LHK 

P.32/2016 serta rencana pencegahan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

akibat Karhutla. Walaupun telah ada rencana aksi pencegahan Karhutla yang diatur melalui Pergub Riau 

5/2015, lingkup renaksi tidak mencakup rincian rencana pengendalian dan pemulihan akibat Karhutla.  

Selain itu, renaksi juga hanya didesain untuk dilaksanakan sampai 31 Desember 2015. Adapun substansi 

perencanaan, termasuk perencanaan di Dinas Perkebunan misalnya, juga tidak mengandung perencanaan 

yang mencakup pencegahan, pengendalian dan pemulihan akibat kerusakan dan/atau pencemaran 

lingkungan hidup akibat Karhutla. 

Upaya pencegahan yang dilakukan Pemprov. Riau belum mencakup Pembenahan Fisik yang 

diamanatkan PermenLHK P.32/2016. Pihak DLHK mengklaim telah melakukan sosialisasi dan pelatihan 

terkait Karhutla,50 namun tidak ada data yang menjelaskan siapa saja yang telah menerima 

sosialisasi/pembinaan dan tidak ada kejelasan tentang standar informasi yang harus disosialisasikan.51 

Dalam Pergub 5/2015, sebenarnya terdapat aktivitas seperti penetapan wilayah gambut dalam sebagai 

Kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota; memastikan 

perusahaan melaksanakan tata kelola air untuk memastikan gambut tetap basah; penutupan kanal untuk 

menjaga lahan gambut tetap basah dan tidak terbakar di Sungai Tohor; dan pelaksanaan evaluasi terhadap 

luas konsesi perusahaan yang terbakar kawasannya. Namun sayangnya Pergub tersebut saat ini sudah tidak 

berlaku. 

Pemprov. Riau sudah membentuk satuan tugas yang menyerupai satgas sesuai amanat PermenLHK 

P.32/2016 namun belum memiliki satuan kerja yang sesuai dengan Permen LHK P.32/2016. Satuan 

tugas yang dibentuk Gubernur berupa Pusat Pengendalian Karhutla yang bentuk kelembagaan serta 

perannya tidak berbeda jauh dari satgas Karhutla menurut Permen LHK P.32/2016. Pemprov. Riau juga telah 

mempunyai satuan kerja berupa Pos Komando Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat 

Kebakaran Hutan.52 Sayangnya keaktifan satuan kerja ini bergantung pada penetapan status bencana untuk 

karhutla. Jika karhutla terjadi sebelum status bencana ditetapkan, maka pos komando tidak dapat bergerak.  

Pemprov. Riau belum menyusun strategi, rencana dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup 

yang berkaitan dengan Karhutla maupun pedoman umum pemulihan dampak lingkungan hidup 

yang berkaitan dengan Karhutla. Akan tetapi Pemprov. Riau telah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Badan Restorasi Gambut untuk melakukan restorasi gambut di wilayah prioritas yakni di 7 Kawasan 

Hidrologis Gambut.53 Langkah ini seharusnya diikuti dengan perencanaan pemulihan lahan gambut, 

termasuk lahan gambut yang terdampak atau rentan mengalami Karhutla.  

                                                             
49 Lihat contohnya di http://dislhk.riau.go.id/admin/images/file/89430.pdf, diakses pada 14 September 2017. 
50 Berdasarkan data wawancara.  
51 Peneliti telah mempelajari data yang diperoleh dari LAKIP DLHK dan Dinas Perkebunan serta penelusuran nformasi 

dalam jaringan.  
52 Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 197/II/2017 tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Penanggulangan 

Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2017. 
53 Lih: https://brg.go.id/brg-ri-detilkan-restorasi-gambut-riau-dalam-nota-kesepahaman-dengan-pemerintah-

provinsi-riau/, diakses pada 13 September 2017.      

http://dislhk.riau.go.id/admin/images/file/89430.pdf
https://brg.go.id/brg-ri-detilkan-restorasi-gambut-riau-dalam-nota-kesepahaman-dengan-pemerintah-provinsi-riau/
https://brg.go.id/brg-ri-detilkan-restorasi-gambut-riau-dalam-nota-kesepahaman-dengan-pemerintah-provinsi-riau/
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Pemprov. Riau belum optimal dalam melakukan pengawasan secara periodik dan intensif terhadap 

penanggung jawab usaha yang wajib melakukan pencegahan Karhutla. Pengawasan yang optimal 

dalam hal ini adalah pengawasan dilakukan terhadap semua usaha/kegiatan rawan karhutla di Riau, 

terutama yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diterbitkan oleh Gubernur Riau dan dilakukan secara 

periodik serta intensif. Pemprov. Riau melalui BLH (sekarang DLHK) telah menerapkan pemberian surat 

peringatan terhadap perusahaan yang di atas lahan izinnya terdeteksi titik panas. Surat peringatan oleh 

Kepala BLH diterbitkan dengan perintah agar penanggung jawab usaha dimaksud memeriksa kemungkinan 

terdapat titik api, melakukan pemadaman bila terdapat titik api, dan melaporkan kepada BLH hasil 

pengecekan dan/atau pemadaman.54 Selain itu, terdapat informasi bahwa BLH telah melakukan 

pengawasan terhadap sedikitnya 27 perusahaan (daftar nama termuat dalam LAKIP BLH 2016) bidang 

perkebunan dan hutan tanaman industri, namun tidak dijelaskan apakah pengawasan yang dilakukan 

mencakup juga kewajiban bidang pengendalian Karhutla atau tidak.55 Padahal, pada tahun 2016, 

pengaduan dari unsur masyarakat sipil tentang 42 perusahaan yang lahannya terbakar disampaikan kepada 

pemerintah56 namun tidak ada satupun dari perusahaan tersebut yang masuk dalam daftar 27 perusahaan 

yang diawasi. Walaupun untuk melakukan pengawasan tersebut telah mendapat porsi 41% anggaran BLH, 

tetap saja tidak cukup untuk melakukan pengawasan secara optimal.57  

Selain penilaian kepatuhan terhadap perintah aturan yang berkaitan langsung dengan pengendalian 

Karhutla, peneliti menemukan masalah pada aspek keterbukaan dan manajemen informasi yang 

menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengendalian Karhutla.  Dokumen yang seharusnya wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pemprov. Riau tidak tersedia dalam media yang mudah 

diakses masyarakat.58 Misalnya: informasi tentang laporan kinerja Pemprov. Riau; Status Lingkungan Hidup 

Daerah, anggaran pendapatan belanja daerah maupun anggaran perangkat daerah, dan dokumen 

perencanaan kinerja.  

2. Rekomendasi 

a. Perlunya pemutakhiran regulasi daerah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban 

pengendalian Karhutla yang telah dimandatkan oleh Pemerintah Pusat. Pemutakhiran ini 

selain untuk menjaga harmonisasi antar regulasi juga diperlukan untuk menutupi kekurangan 

pengaturan di tingkat daerah yang dapat berimplikasi kepada pelaksanaan kewajiban oleh 

pemerintah provinsi. Selain itu, penting untuk memberlakukan kembali aturan yang sudah baik 

namun tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku peraturan sudah lewat.   

b. Perlunya penguatan aspek penganggaran pengendalian Karhutla oleh Pemerintah Provinsi 

Kalbar. Penguatan aspek penganggaran ini dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran 

maupun sinergi program terkait pengendalian Karhutla antar perangkat daerah yang terkait agar 

lebih efektif. Penguatan anggaran terutama diperlukan pada aspek pencegahan dan pemulihan.  

c. Perlunya segera menetapkan Satker Pengendalian Karhutla sesuai dengan Permen LHK P. 

32/2016. Satker pengendalian Karhutla berkewajiban untuk melaksanakan teknis pengendalian 

Karhutla dengan atau tanpa penetapan status bencana.  

                                                             
54 Contoh surat peringatan yang diterbitkan BLH kepada salah satu pelaku usaha.  
55 LAKIP BLH Provinsi Riau, hal. III-46 s.d. III-53. 
56 Laporan lengkap dapat ditelusuri dan diunduh pada: http://www.eyesontheforest.or.id/reports , penulis mengakses 

dokumen ini pada 14 September 2017. 
57 Total anggaran yang teralisasi sejumlah Rp 17.221.696.064,-.  
58 Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

http://www.eyesontheforest.or.id/reports
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d. Perlunya segera menyelesaikan berbagai kewajiban untuk melaksanakan pengendalian 

Karhutla secara terencana dan sistematis, antara lain: inventarisasi kegiatan yang berpotensi 

menimbulkan kerusakan akibat Karhutla; inventarisasi dan evaluasi dampak akibat Karhutla; 

penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; penyusunan rencana pengendalian Karhutla 

sesuai dengan PermenLHK 32/2016; strategi, rencana dan biaya pemulihan akibat Karhutla beserta 

pedoman pelaksanaan pemulihannya.  

e. Perlunya peningkatan upaya pencegahan sampai pada Pembenahan Fisik tata kelola lahan. 

Hal ini penting dilakukan untuk pembenahan pra-kondisi pencegahan Karhutla sehingga 

memberikan kontribusi jangka panjang mencegah Karhutla berulang sekaligus mendukung 

pemulihan.  

f. Perlunya penguatan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha/kegiatan yang wajib 

melakukan pencegahan Karhutla, khususnya berdasarkan hasil inventarisasi riwayat 

kebakaran. Pada satu sisi regulasi memadatkan bahwa setiap penanggungjawab usaha/kegiatan 

wajib melakukan pencegahan namun di sisi lain pemerintah selaku pemberi izin juga memiliki 

kewajiban untuk melakukan pengawasan.  

g. Perlu ada data yang bisa menjelaskan hasil evaluasi dan penanganan lahan yang terbakar. 

Informasi seperti ini dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terulangnya kejadian 

kebakaran di tempat yang sama. Informasi tentang jumlah hotspot yang selama ini sudah 

dikembangkan dan selalu dimonitor pemerintah sebaiknya diperinci dengan profil dari setiap 

kebakaran yang sudah diperiksa ke lapangan.  

h. Adanya standar pelaporan tentang alokasi anggaran untuk pengawasan meliputi: 

perusahaan yang diawasi, lokasi perusahaan, aspek kewajiban yang diawasi, jumlah 

anggaran untuk pengawasan di setiap perusahaan, kesimpulan hasil pengawasan. Informasi 

ini penting untuk mengevaluasi kualitas dari hasil pengawasan dan langkah tindak lanjut apa yang 

perlu dilakukan di tahun mendatang terhadap tiap-tiap perusahaan.  

i. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja bidang Karhutla serta sistem publikasinya. Salah satu 

upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian Karhutla ditengah keterbatasan 

yang dimilikinya adalah dengan memberikan ruang bagi peran serta publik, misalnya untuk 

mendukung pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan Karhutla. Namun inisiatif 

ini akan sulit dijalankan apabila tidak cukup informasi yang dapat diperoleh publik. 

 

 

 

 

C. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

1. Temuan 

Hasil penelusuran terhadap Laporan Kinerja dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov. Sumsel), 

dokumen yang diperoleh sebagai berikut: 

 

No. 

 

Kewajiban 

Ada Tidak Ada di 

Situs Resmi 

Instansi 

Situs 

Resmi 

Instansi 

Sumber 

lain 

1.  Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2015    

2.  Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2016    
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No. 

 

Kewajiban 

Ada Tidak Ada di 

Situs Resmi 

Instansi 

Situs 

Resmi 

Instansi 

Sumber 

lain 

3.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang perkebunan tahun 2015     

4.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang perkebunan tahun 2016    

5.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup tahun 2015    

6.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup tahun 2016    

7.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang kehutanan tahun 2015    

8.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang kehutanan tahun 2016    

9.  Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah tahun 2015    

10.  Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah tahun 2016    

 

Untuk dapat tetap menelusuri informasi yang dibutuhkan, peneliti menelusuri kanal dalam jaringan resmi 

milik Pemprov. Sumsel. Hasil penelusuran tersebut diperoleh dokumen sebagai berikut 59: 

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan/atau Lahan; 

2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 11 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan Lahan;  

5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 134/KPTS/BPBD-SS/2017 tentang Pembentukan Pos 

Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di 

Provinsi Sumatera Selatan; 

6. Status Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015; 

7. Informasi tentang Aplikasi deteksi Karhutla. 

Secara garis besar, banyak aspek penyelenggaraan penanggulangan ataupun pencegahan yang tidak dapat 

dinilai karena tidak ada data yang cukup representatif untuk menilainya. Di bidang pencegahan, Pemprov. 

Sumsel fokus pada sosialisasi dan pembinaan. Di bidang pemulihan, Pemprov. Sumsel telah melakukan 

langkah yang sedikit lebih maju dengan cara bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut untuk 

pemulihan lahan gambut, walaupun tidak dapat dikatakan sudah patuh terhadap perintah melaksanakan 

pemulihan. Di bidang pengawasan dan penegakan hukum, data yang disediakan oleh Pemprov. Sumsel 

tidak transparan. 

                                                             
59 Peneliti memperoleh dokumen ini melalui penelusuran dalam jaringan, permohonan informasi dan permohonan 

wawancara.  



Tabel 3. Hasil Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

 Patuh Patuh (dalam proses) Tidak patuh (berproses) Tidak patuh Tidak dapat dinilai 

Pencegahan 1. Menyusun Pergub sistem 

pengendalian karhutla (1) 

2. Mewajibkan pelaku 

usaha pertanian memiliki 

SDM, sarpras dan 

melaksanakan dalkarlah 

(12) 

3. Meningkatkan kesadaran, 

pembinaan, 

pemberdayaan 

masyarakat dan aparatur 

(13) 

4. Melaporkan hasil 

dalkarhutla kepada 

Menkopolhukam (18) 

5. Mengoptimalkan peran 

dan fungsi BPBD (19) 

6. Memfasilitasi hubungan 

kerja sama antar pemkab. 

(20) 

1. Mengalokasikan 

dalam APBD (2) 

2. Menyiapkan sarpras 

Dalkarhutla (10) 

3. Memenuhi SDM 

Dalkarhutla (11) 

4. Memberikan 

informasi Karhutla 

dan dampaknya pada 

masyarakat (14) 

5. Melakukan deteksi 

dini pencegahan 

Karhutla (15) 

6. Melakukan 

pengamatan 

lapangan dari hasil 

deteksi dini (16) 

1. Melakukan perencanaan 

Karhutla (6) 

2. Menetapkan Satgas (8) 

3. Menetapkan Satker (9) 

 

 

1. Inventarisasi usaha 

dan/atau kegiatan (3) 

2. Inventarisasi dan 

evaluasi dampak LH (4) 

3. Menetapkan kriteria 

baku kerusakan LH (5) 

 

 

1. Melakukan 

pencegahan Karhutla 

(7) 

2. Menerbitkan IUP 

mempertimbangkan 

kesesuaian tanah dan 

agroklimat serta 

teknologi pencegahan 

Karhutla (17) 

3. Melakukan 

pengamanan di Lahan 

Kawasan Lindung  (27) 

4. Menyusun dan 

menetapkan Rencana 

Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem 

Gambut provinsi (28) 

5. Melakukan 

perlindungan hutan 

pada hutan negara (32) 

Penanggulangan 7. Melakukan koordinasi 

penanggulangan 

Karhutla lintas kab/kota 

(21) 

7. Melakukan 

peringatan dini 

pencegahan Karhutla 

(22) 

  6. Melakukan 

penanggulangan dan 

penanganan pasca 

Karhutla (23) 

7. Melakukan verifikasi 

kebenaran terjadinya 

Karhutla dari laporan 

dalam 1x24 jam (24) 

8. Melakukan deteksi, 

mobilisasi brigade, dan 

laporan kepada 

Menteri terkait Karhutla 

yang dilaporkan 

pemegang izin, pemilik 
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 Patuh Patuh (dalam proses) Tidak patuh (berproses) Tidak patuh Tidak dapat dinilai 

hutan hak, dan/atau 

KPH (33) 

Pemulihan   4. Menyusun strategi, 

rencana dan biaya 

pemulihan dampak LH 

akibat Karhutla (25) 

4. Membuat pedoman 

umum pemulihan 

dampak LH (26) 

5. Melakukan pemulihan 

fungsi ekosistem 

gambut di HL, HP dan 

Tahura yang tidak 

dibebani izin dan APL 

yang dikelola 

masyarakat dan 

masyarakat adat. (29) 

 

 

 

9. Menetapkan pihak 

ketiga untuk 

melakukan pemulihan 

fungsi ekosistem 

gambut bila 

penanggungjawab 

usaha tidak melakukan 

pemulihan dalam 30 

hari setelah kerusakan 

terjadi (30) 

10. Mengalokasikan APBD 

untuk pemulihan fungsi 

ekosistem Gambut (31) 

Pengawasan dan 

Penegakan Hukum 

8. Membuat laporan 

insidentil dan laporan 

rutin (40) 

 5. Melakukan evaluasi 

kinerja perkebunan min. 

6 bulan sekali melalui 

pemeriksaan lapangan. 

(35) 

6. Melakukan pengawasan 

atas pengendalian 

kerusakan dan/atau 

pencemaran LH (36) 

7. Melakukan pengawasan 

penaatan persyaratan 

secara periodik dan 

intensif (37) 

8. Memerintahkan 

penanggung jawab 

usaha menghentikan 

pelanggaran, mencegah, 

mengakhiri, 

menanggulangi akibat 

Karhutla (38) 

 11. Melakukan 

pengawasan kehutanan 

(34) 

12. Memberi sanksi tegas 

pada pelaku usaha 

pertanian yang tidak 

melaksanakan 

dalkarlah (39) 

 



 

Berdasarkan hasil identifikasi tentang aturan yang belum dilaksanakan tersebut, berikut diuraikan beberapa 

temuan yang penting untuk digarisbawahi. 

Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Pengendalian Karhutla Pemprov. 

Sumsel tidak transparan. Untuk tahun 2016, Pemprov. Sumsel mengumumkan melalui media bahwa 

alokasi anggaran untuk pengendalian Karhutla pada dinas kehutanan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga 

miliar rupiah) dengan tambahan anggaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).60 Pada tahun yang sama alokasi anggaran khusus 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari KLHK (Direktorat Jenderal Perubahan Iklim) sebesar Rp 

4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).61 Sayangnya informasi pasti tentang 

anggaran yang dialokasikan Pemprov. Sumsel tidak dapat diketahui karena baik rincian anggaran maupun 

laporan kinerja instansi tidak dapat diakses selama penelitian ini berjalan. 

Pemprov. Sumsel klaim telah melakukan inventarisasi terhadap kegiatan yang berpotensi 

menimbulkan kerusakan akibat Karhutla; inventarisasi dan evaluasi dampak LH akibat Karhutla; dan 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah, namun tidak dapat menunjukkan datanya. Dari 

hasil wawancara dengan Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup, dilakukan inventarisasi dan 

evaluasi dampak lingkungan hidup terkait Karhutla satu kali setiap tahun khusus terhadap setiap 

perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan saja. Inventarisasi dan evaluasi dilakukan melalui kerjasama 

dengan Dinas Perkebunan juga. Inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Restorasi Gambut (“TRG”) terkait 

Karhutla hanya sebatas identifikasi status tanah terlantar supaya dapat diketahui tanah-tanah yang dapat 

diambil alih pengelolaannya. Dinas Lingkungan Hidup melakukan inventarisasi dan evaluasi tetapi hanya 

sebatas dampak kerusakan tanah atau air. Kebakaran hutan dianggap tidak merusak tanah atau air, 

melainkan merusak ekosistem sehingga Dinas Lingkungan Hidup tidak terlibat. Inventarisasi dan evaluasi 

yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pun hanya bersumber pada informasi dari instansi-instansi 

lain, misalkan laporan yang disusun oleh BPBD dan Dinas Kehutanan atau Dinas Perkebunan. Sayangnya, 

semua informasi tersebut tidak dapat ditunjukkan dalam bentuk tertulis maupun visual.  

Pemprov. Sumsel belum mempunyai perencanaan khusus Karhutla sesuai mandat Pasal 67 Permen 

LHK P.32/2016 serta rencana pencegahan dan pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran 

lingkungan akibat Karhutla. Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan mengklaim telah menyusun 

perencanaan Karhutla sudah dilakukan secara rutin namun tidak ada dokumen perencanaan yang dapat 

dijadikan sebagai alat verifikasi. Namun, mengingat ada alokasi anggaran untuk pengendalian Karhutla 

yang disampaikan melalui media, diketahui bahwa setidaknya ada kegiatan terkait pengendalian Karhutla 

yang direncanakan.   

Upaya pencegahan yang dilakukan Pemprov. Sumsel belum mencakup Pembenahan Fisik yang 

diamanatkan PermenLHK P.32/2016. Tindakan pencegahan yang diklaim oleh Dinas Kehutanan adalah 

pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api, Desa Peduli Api dan Brigdalkarhutla perusahaan. Kegiatan 

dilakukan bekerja sama dengan perangkat daerah lain melibatkan pula unsur TNI dan Polri. Sayangnya 

narasumber tidak dapat menunjukkan alat verifikasi yang mengonfirmasi kegiatan ini. Terlebih, dokumen 

                                                             
60 Lih: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/30/o6f20n301-sumsel-mulai-siapkan-

penanggulangan-kebakaran-hutan-dan-lahan.  
61 Daftar Isian Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA-029.11.2.400299/2016. 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/30/o6f20n301-sumsel-mulai-siapkan-penanggulangan-kebakaran-hutan-dan-lahan
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/30/o6f20n301-sumsel-mulai-siapkan-penanggulangan-kebakaran-hutan-dan-lahan
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perencanaan dalam bentuk rencana kerja ataupun rencana pembangunan jangka menengah tidak tersedia 

di laman resmi Pemprov. Sumsel sehingga sulit pula mengetahui ada tidaknya kegiatan Pembenahan Fisik 

yang direncanakan/dilaksanakan. Namun, dalam Pergub Sumsel No. 8 Tahun 2016 diatur bahwa 

pencegahan Karhutla tidak hanya sebatas sosialisasi tetapi mencakup juga penerapan prinsip kehati-hatian, 

sistem peringatan dan pencegahan dini, pembukaan lahan tanpa bakar, pengembangan teknologi dan 

prosedur pengendalian Karhutla, penghargaan bagi masyarakat, petugas dan badan hukum yang berjasa 

dalam kegiatan pengendalian Karhutla.62 

Pemprov. Sumsel belum membentuk satuan tugas dan satuan kerja pengendalian Karhutla sesuai 

amanat PermenLHK P.32 Tahun 2016. Gubernur membentuk Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap 

Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 

134/KPTS/BPBD-SS/2017 tentang Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap 

Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, kinerja Satgas sangat bergantung 

pada penetapan status bencana untuk mengantisipasi terjadinya bencana asap akibat karhutla, bukan untuk 

menangani pengendalian karhutla setiap saat dengan maupun tanpa status bencana sebagaimana diatur 

dalam pasal 14 PermenLHK 32/2016. Oleh karena itu, pembentukan Satgas ini tidak sesuai dengan amanat 

pasal 14 PermenLHK 32/2016. Pemprov. Sumsel juga belum membedakan antara peran, kewenangan dan 

kelembagaan Satgas dengan Satker.  

Pemprov. Sumsel belum menyusun strategi, rencana dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup 

yang berkaitan dengan Karhutla maupun pedoman umum pemulihan dampak lingkungan hidup 

yang berkaitan dengan Karhutla. Akan tetapi Pemprov. Sumsel telah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Badan Restorasi Gambut untuk melakukan restorasi gambut di wilayah prioritas yakni di 9 Kawasan 

Hidrologis Gambut.63 Walaupun peneliti tidak mendapatkan dokumen verifikasi dari narasumber maupun 

penelusuran daring, seharusnya penandatanganan nota kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan 

perencanaan terkait pemulihan ekosistem gambut. Meski demikian, tetap saja indikator pemilihan lahan 

yang dipulihkan bukan berbasis lahan yang rusak akibat Karhutla melainkan berbasis lahan gambut yang 

berfungsi lindung. 

Pemprov. Sumsel belum optimal dalam melakukan pengawasan secara periodik dan intensif 

terhadap penanggung jawab usaha yang wajib melakukan pencegahan Karhutla. Pengawasan yang 

optimal dalam hal ini adalah pengawasan dilakukan terhadap semua usaha/kegiatan rawan karhutla di 

Sumsel, terutama yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diterbitkan oleh Gubernur Sumsel dan 

dilakukan secara periodik serta intensif. Dinas Perkebunan mengklaim telah melakukan pengawasan 

ketersediaan sarana prasarana pencegahan kebakaran dan pembukaan lahan tanpa bakar kepada semua 

pelaku usaha bidang perkebunan namun tidak dapat menunjukkan bukti verifikasi bahwa pengawasan 

benar telah dilakukan dan siapa saja objek yang sudah diawasi. Sementara Dinas Lingkungan Hidup 

menyatakan bahwa pengawasan dilakukan melalui PROPER, lantaran PROPER hanya dilakukan terhadap 

perusahaan terpilih saja. Selebihnya, tidak ada dokumen yang dapat mengonfirmasi pelaksanaan 

pengawasan terhadap penanggungjawab usaha oleh Gubernur dan jajarannya.  

Selain penilaian kepatuhan terhadap perintah aturan yang berkaitan langsung dengan pengendalian 

Karhutla, peneliti menemukan masalah pada aspek keterbukaan dan manajemen informasi yang 

                                                             
62 Pasal 6 Pergub Sumsel No. 8 Tahun 2016.  
63 Lih: https://brg.go.id/restorasi-gambut-sumsel-diperkuat-dalam-nota-kesepahaman-brg-ri-dan-pemprov-sumatra-

selatan/   
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menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengendalian Karhutla.  Dokumen yang seharusnya wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pemprov. Sumsel tidak tersedia dalam media yang mudah 

diakses masyarakat.64 Misalnya: informasi tentang laporan kinerja Pemprov. dan perangkat daerah Sumsel; 

anggaran pendapatan belanja daerah maupun anggaran perangkat daerah; dan dokumen perencanaan 

kinerja, terlebih dokumen perencanaan khusus terkait Karhutla.  

2. Rekomendasi 

a. Perlunya penguatan aspek penganggaran pengendalian Karhutla oleh Pemerintah Provinsi 

Kalbar. Penguatan aspek penganggaran ini dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran 

maupun sinergi program terkait pengendalian Karhutla antar perangkat daerah yang terkait agar lebih 

efektif. Penguatan anggaran terutama diperlukan pada aspek pencegahan dan pemulihan.  

b. Perlunya segera menetapkan Satgas dan Satker Pengendalian Karhutla sesuai dengan Permen 

LHK P.32/2016. Satgas dan Satker pengendalian Karhutla berkewajiban untuk melaksanakan 

pengendalian Karhutla sesuai kewenangannya dengan atau tanpa penetapan status bencana.  

c. Perlunya segera menyelesaikan berbagai kewajiban untuk melaksanakan pengendalian Karhutla 

secara terencana dan sistematis, antara lain: inventarisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

kerusakan akibat Karhutla; inventarisasi dan evaluasi dampak akibat Karhutla; penetapan kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup; penyusunan rencana pengendalian Karhutla sesuai dengan PermenLHK 

32/2016; strategi, rencana dan biaya pemulihan akibat Karhutla beserta pedoman pelaksanaan 

pemulihannya.  

d. Perlunya peningkatan upaya pencegahan sampai pada Pembenahan Fisik tata kelola hutan dan 

lahan. Hal ini penting dilakukan untuk pembenahan pra-kondisi pencegahan Karhutla sehingga 

memberikan kontribusi jangka panjang mencegah Karhutla berulang sekaligus mendukung pemulihan.  

e. Perlunya penguatan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha/kegiatan yang wajib 

melakukan pencegahan Karhutla, khususnya berdasarkan hasil inventarisasi riwayat kebakaran. 

Pada satu sisi regulasi memandatkan bahwa setiap penanggungjawab usaha/kegiatan wajib 

melakukan pencegahan namun di sisi lain pemerintah selaku pemberi izin juga memiliki kewajiban 

untuk melakukan pengawasan.  

f. Perlu ada data yang bisa menjelaskan hasil evaluasi dan penanganan lahan yang terbakar. 

Informasi seperti ini dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terulangnya kejadian kebakaran 

di tempat yang sama. Informasi tentang jumlah hotspot yang selama ini sudah dikembangkan dan 

selalu dimonitor pemerintah sebaiknya diperinci dengan profil dari setiap kebakaran yang sudah 

diperiksa ke lapangan.  

g. Adanya standar pelaporan tentang alokasi anggaran untuk pengawasan meliputi: perusahaan 

yang diawasi, lokasi perusahaan, aspek kewajiban yang diawasi, jumlah anggaran untuk 

pengawasan di setiap perusahaan, kesimpulan hasil pengawasan. Informasi ini penting untuk 

mengevaluasi kualitas dari hasil pengawasan dan langkah tindak lanjut apa yang perlu dilakukan di 

tahun mendatang terhadap tiap-tiap perusahaan.  

h. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja bidang Karhutla serta sistem publikasinya. Salah satu upaya 

yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian Karhutla ditengah keterbatasan yang 

dimilikinya adalah dengan memberikan ruang bagi peran serta publik, misalnya untuk mendukung 

pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan Karhutla. Namun inisiatif ini akan sulit 

dijalankan apabila tidak cukup informasi yang dapat diperoleh publik. 

                                                             
64 Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
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III. Pelaksanaan Kewajiban oleh Pemerintah Kabupaten 

A. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 

1. Temuan 

Hasil penelusuran terhadap Laporan Kinerja dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Pemkab. Kubu Raya), 

dokumen yang diperoleh sebagai berikut: 

 

No. 

 

Kewajiban 

Ada Tidak Ada di 

Situs Resmi 

Instansi 

Situs 

Resmi 

Instansi 

Sumber 

lain 

1.  Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2015 √ -  

2.  Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 √   

3.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang perkebunan tahun 2015    √ 

4.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang perkebunan tahun 2016   √ 

5.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup tahun 2015 √   

6.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup tahun 2016   √ 

7.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang kehutanan tahun 2015   √ 

8.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang kehutanan tahun 2016   √ 

9.  Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah tahun 2015   √ 

10.  Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah tahun 2016   √ 

 

Selain ketiga dokumen tersebut, peneliti memperoleh dokumen sebagai berikut65: 

1. Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015; 

2. Statistik Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya tahun 2016. 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian, peneliti tidak dapat menyimpulkan 

sebagian besar tugas yang sudah atau belum dilaksanakan untuk menilai kinerja. Jika dikuantifisir, hasil 

penelitian ini hanya dapat mengonfirmasi 1 perintah aturan yaitu tentang peraturan bupati mengenai 

sistem pengendalian Karhutla yang belum terpenuhi. Akan tetapi, peran Pemkab. Kubu Raya dalam 

pengendalian Karhutla tercermin dari pemberitaan diantaranya pembentukan Desa Siaga Api.66 

Selebihnya, catatan penting bagi Pemkab. Kubu Raya adalah pada aspek transparansi kinerja pengendalian 

Karhutla yang sangat rendah ditandai dengan tidak tersedianya data dan informasi yang bisa diakses publik. 

Aspek transparansi juga rendah dinilai dari kualitas respon Pemkab. Kubu Raya terhadap permohonan 

wawancara maupun kualitas jawaban atas pertanyaan karena tidak didukung alat verifikasi dokumen. 

Berikut hanya akan dijelaskan beberapa temuan dari hasil penelitian kinerja pengendalian Karhutla oleh 

Pemkab Kubu Raya: 

Bupati Kubu Raya belum menetapkan peraturan bupati tentang sistem pengendalian Karhutla. 

Berdasarkan informasi pada situs Pemkab. Kubu Raya, pemerintah menyiapkan peraturan daerah yang 

                                                             
65 Peneliti memperoleh dokumen ini melalui penelusuran dalam jaringan, permohonan informasi dan permohonan 

wawancara.  
66 Lih: https://kalbar.antaranews.com/berita/350984/bpbd-lokasi-karhutla-kubu-raya-sulit-dijangkau diakses pada 18 

September 2017; https://www.kuburayakab.go.id/index.php/berita/1810-bpbd-kubu-raya-siap-pantau-karhutla diakses pada 

3 September 2017; http://pontianak.tribunnews.com/2017/08/03/bpbd-kubu-raya-dirikan-posko-terpadu-tangani-karhutla 

diakses pada 3 September 2017. 

https://kalbar.antaranews.com/berita/350984/bpbd-lokasi-karhutla-kubu-raya-sulit-dijangkau
https://www.kuburayakab.go.id/index.php/berita/1810-bpbd-kubu-raya-siap-pantau-karhutla
http://pontianak.tribunnews.com/2017/08/03/bpbd-kubu-raya-dirikan-posko-terpadu-tangani-karhutla
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mengatur pembentukan pemadam kebakaran bagi perusahaan dan mengantisipasi kebakaran lahan di 

Kabupaten Kubu Raya.67 Sampai saat penelitian ini selesai, belum diperoleh informasi tentang pengesahan 

peraturan daerah ini. Pada tahun 2015, Bupati Kubu Raya menerbitkan Surat Keputusan No. 

463/Bunhuttam/2015 tentang pembentukan Brigdalkarhutla namun pasca pergantian susunan organisasi 

Pemda, Brigdalkarhutla dialihkan dengan SK Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kubu Raya No. 2 Tahun 

2017.68 

Pemkab. Kubu Raya belum mempunyai perencanaan khusus Karhutla sesuai mandat Pasal 67 

Permen-LHK P.32/2016 serta rencana pencegahan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan akibat Karhutla. 

Pelaporan pelaksanaan pengendalian Karhutla belum terstandar, transparan, dan informatif. Inpres 

11/2015 menginstruksikan Bupati untuk melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian Karhutla di wilayahnya 

kepada Gubernur. Kanal informasi yang digunakan untuk menyampaikan pelaksanaan pengendalian 

Karhutla dari waktu ke waktu mengandalkan aplikasi komunikasi Whatsapp. Kanal lainnya adalah rapat 

koordinasi antar kabupaten bersama gubernur. Namun di dalam kedua kanal tersebut, tidak ada standar 

informasi yang ditentukan termasuk bagaimana mengelola informasi tersebut untuk digunakan sebagai 

basis data pengambil kebijakan maupun masyarakat sebagai pengawas sosial. 

Selain penilaian kepatuhan terhadap perintah aturan yang berkaitan langsung dengan pengendalian 

Karhutla, peneliti menemukan masalah pada aspek keterbukaan dan manajemen informasi yang 

menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengendalian Karhutla. Dokumen yang seharusnya wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pemkab. Kubu Raya tidak tersedia dalam media yang 

mudah diakses masyarakat. Misalnya: informasi tentang laporan kinerja Pemkab. dan perangkat daerah di 

Kubu Raya; anggaran pendapatan belanja daerah maupun anggaran perangkat daerah; dan dokumen 

perencanaan kinerja; terlebih dokumen perencanaan khusus terkait Karhutla.   

2. Rekomendasi 

a. Perlunya harmonisasi regulasi daerah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pengendalian 

Karhutla yang telah dimandatkan oleh Pemerintah Pusat. Harmonisasi ini selain untuk menjaga 

kesesuaian regulasi juga diperlukan untuk menutupi kekurangan pengaturan di tingkat daerah yang 

dapat berimplikasi kepada pelaksanaan kewajiban oleh pemerintah kabupaten. Regulasi tentang 

sistem pengendalian Karhutla perlu mencakup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap 

kerusakan dan/atau pencemaran akibat Karhutla. 

b. Perlunya penguatan aspek penganggaran pengendalian Karhutla oleh Pemkab. Kubu Raya. 

Penguatan aspek penganggaran ini dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran maupun 

sinergi program terkait pengendalian Karhutla antar perangkat daerah yang terkait agar lebih efektif. 

Penguatan anggaran terutama diperlukan pada aspek pencegahan dan pemulihan.  

c. Perlunya segera menyelesaikan berbagai kewajiban untuk melaksanakan pengendalian Karhutla 

secara terencana dan sistematis, antara lain: inventarisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

kerusakan akibat Karhutla; inventarisasi dan evaluasi dampak akibat Karhutla; penetapan kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup; penyusunan rencana pengendalian Karhutla sesuai dengan PermenLHK 

                                                             
67 Lih: https://www.kuburayakab.go.id/index.php/2013-02-22-17-34-21/2013-02-22-17-34-47/10-berita/1369-

pemkab-siapkan-perda-perusahaan-bentuk-pemadam-kebakaran diakses 8 November 2017. 
68 Hasil wawancara dengan pihak KPH Kubu Raya. 

https://www.kuburayakab.go.id/index.php/2013-02-22-17-34-21/2013-02-22-17-34-47/10-berita/1369-pemkab-siapkan-perda-perusahaan-bentuk-pemadam-kebakaran
https://www.kuburayakab.go.id/index.php/2013-02-22-17-34-21/2013-02-22-17-34-47/10-berita/1369-pemkab-siapkan-perda-perusahaan-bentuk-pemadam-kebakaran
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32/2016; strategi, rencana dan biaya pemulihan akibat Karhutla beserta pedoman pelaksanaan 

pemulihannya.  

d. Perlunya penguatan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha/kegiatan yang wajib 

melakukan pencegahan Karhutla, khususnya berdasarkan hasil inventarisasi riwayat kebakaran. 

Pada satu sisi regulasi memandatkan bahwa setiap penanggungjawab usaha/kegiatan wajib 

melakukan pencegahan namun di sisi lain pemerintah selaku pemberi izin juga memiliki kewajiban 

untuk melakukan pengawasan.  

e. Perlu ada data yang bisa menjelaskan hasil evaluasi dan penanganan lahan yang terbakar. 

Informasi seperti ini dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terulangnya kejadian kebakaran 

di tempat yang sama. Informasi tentang jumlah hotspot yang selama ini sudah dikembangkan dan 

selalu dimonitor pemerintah sebaiknya diperinci dengan profil dari setiap kebakaran yang sudah 

diperiksa ke lapangan.  

f. Adanya standar pelaporan tentang alokasi anggaran untuk pengawasan meliputi: perusahaan 

yang diawasi, lokasi perusahaan, aspek kewajiban yang diawasi, jumlah anggaran untuk 

pengawasan di setiap perusahaan, kesimpulan hasil pengawasan. Informasi ini penting untuk 

mengevaluasi kualitas dari hasil pengawasan dan langkah tindak lanjut apa yang perlu dilakukan di 

tahun mendatang terhadap tiap-tiap perusahaan.  

g. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja bidang Karhutla serta sistem publikasinya. Salah satu upaya 

yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian Karhutla ditengah keterbatasan yang 

dimilikinya adalah dengan memberikan ruang bagi peran serta publik, misalnya untuk mendukung 

pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan Karhutla. Namun inisiatif ini akan sulit 

dijalankan apabila tidak cukup informasi yang dapat diperoleh publik. 

B. Pemerintah Kabupaten Pelalawan 

1. Temuan 

Hasil penelusuran terhadap Laporan Kinerja dari Kabupaten Pelalawan (Pemkab. Pelalawan), dokumen yang 

diperoleh sebagai berikut: 

 

No. 

 

Kewajiban 

Ada Tidak Ada di 

Situs Resmi 

Instansi 

Situs 

Resmi 

Instansi 

Sumber 

lain 

1.  Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2015    

2.  Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2016    

3.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang perkebunan tahun 2015     

4.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang perkebunan tahun 2016    

5.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup tahun 2015    

6.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup tahun 2016    

7.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang kehutanan tahun 2015    

8.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang kehutanan tahun 2016    

9.  Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah tahun 2015    

10.  Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah tahun 201669    

                                                             
69 Tersedia, diperoleh dari situs resmi, namun berjudul “Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Pelalawan 2017”. Berisi laporan kinerja tahun 2016. 
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Untuk dapat tetap menelusuri informasi yang dibutuhkan, peneliti menelusuri kanal dalam jaringan resmi 

milik Pemkab Pelalawan. Hasil penelusuran tersebut diperoleh dokumen sebagai berikut70: 

1. Pelalawan dalam Angka 2015; 

2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementera (PPAS) APBD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016; 

3. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan 2011-2016. 

Dikarenakan keterbatasan data dan informasi, peneliti tidak dapat menyimpulkan sebagian besar tugas 

yang sudah atau belum dilaksanakan untuk menilai kinerja. Berdasarkan kajian terhadap data dan informasi 

yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa dari 42 tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Bupati dan 

jajarannya, setidaknya Pemkab. Pelalawan telah terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan Karhutla.71  

Adapun catatan penting bagi Pemkab. Pelalawan adalah pada transparansi kinerja pengendalian Karhutla 

yang sangat rendah ditandai dengan tidak tersedianya data dan informasi yang bisa diakses publik. Selain 

itu, aspek transparansi juga rendah dinilai dari kualitas respon Pemkab. Pelalawan terhadap permohonan 

wawancara maupun kualitas data dan informasi yang tersedia dan dapat diakses publik melalui media 

daring. 

Berikut hanya akan dijelaskan beberapa temuan dari hasil penelitian kinerja pengendalian Karhutla oleh 

Pemkab. Pelalawan: 

Bupati Pelalawan belum menetapkan peraturan bupati tentang sistem pengendalian Karhutla. 

Produk hukum yang diterbitkan oleh bupati berupa surat edaran pelarangan kegiatan pembakaran lahan 

dan hutan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. 

Pemkab. Pelalawan belum mempunyai perencanaan khusus Karhutla sesuai mandat Pasal 67 

Permen-LHK P.32/2016 serta rencana pencegahan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan akibat Karhutla. 

Pelaporan pelaksanaan pengendalian Karhutla belum terstandar, transparan, dan informatif. Inpres 

11/2015 menginstruksikan Bupati untuk melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian Karhutla di wilayahnya 

kepada Gubernur. Kanal informasi yang digunakan untuk menyampaikan pelaksanaan pengendalian 

Karhutla dari waktu ke waktu mengandalkan aplikasi komunikasi Whatsapp. Kanal lainnya adalah rapat 

koordinasi antar kabupaten bersama gubernur. Namun di dalam kedua kanal tersebut, tidak ada standar 

informasi yang ditentukan termasuk bagaimana mengelola informasi tersebut untuk digunakan sebagai 

basis data pengambil kebijakan maupun masyarakat sebagai pengawas sosial.  

Selain penilaian kepatuhan terhadap perintah aturan yang berkaitan langsung dengan pengendalian 

Karhutla, peneliti menemukan masalah pada aspek keterbukaan dan manajemen informasi yang 

menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengendalian Karhutla. Dokumen yang seharusnya wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pemkab. Pelalawan tidak tersedia dalam media yang mudah 

diakses masyarakat. Misalnya: informasi tentang laporan kinerja Pemkab. dan perangkat daerah di 

Pelalawan; Status Lingkungan Hidup Daerah; anggaran pendapatan belanja daerah maupun anggaran 

                                                             
70 Peneliti memperoleh dokumen ini melalui penelusuran dalam jaringan. Khusus untuk Kabupaten Pelalawan, 

permohonan informasi dan permohonan wawancara sampai jangka waktu penelitian berakhir tidak direspon sehingga peneliti 

tidak mendapatkan informasi resmi selain yang tersedia dalam bentuk dokumen digital.  
71 Lih: Laporan Kinerja Pemkab Palalawan tahun 2016: Pemkab Pelalawan telah mencapai 100% dari yang ditargetkan 

dengan klaim bahwa semua peristiwa kebakaran dapat ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup.  
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perangkat daerah; dan dokumen perencanaan kinerja; terlebih dokumen perencanaan khusus terkait 

Karhutla. 

2. Rekomendasi 

a. Perlunya harmonisasi regulasi daerah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pengendalian 

Karhutla yang telah dimandatkan oleh Pemerintah Pusat. Harmonisasi ini selain untuk menjaga 

kesesuaian regulasi juga diperlukan untuk menutupi kekurangan pengaturan di tingkat daerah yang 

dapat berimplikasi kepada pelaksanaan kewajiban oleh pemerintah kabupaten. Regulasi tentang 

sistem pengendalian Karhutla perlu mencakup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap 

kerusakan dan/atau pencemaran akibat Karhutla. 

b. Perlunya penguatan aspek penganggaran pengendalian Karhutla oleh Pemkab. Pelalawan. 

Penguatan aspek penganggaran ini dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran maupun 

sinergi program terkait pengendalian Karhutla antar perangkat daerah yang terkait agar lebih efektif. 

Penguatan anggaran terutama diperlukan pada aspek pencegahan dan pemulihan.  

c. Perlunya segera menyelesaikan berbagai kewajiban untuk melaksanakan pengendalian Karhutla 

secara terencana dan sistematis, antara lain: inventarisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

kerusakan akibat Karhutla; inventarisasi dan evaluasi dampak akibat Karhutla; penetapan kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup; penyusunan rencana pengendalian Karhutla sesuai dengan PermenLHK 

32/2016; strategi, rencana dan biaya pemulihan akibat Karhutla beserta pedoman pelaksanaan 

pemulihannya.  

d. Perlunya penguatan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha/kegiatan yang wajib 

melakukan pencegahan Karhutla, khususnya berdasarkan hasil inventarisasi riwayat kebakaran. 

Pada satu sisi regulasi memandatkan bahwa setiap penanggungjawab usaha/kegiatan wajib 

melakukan pencegahan namun di sisi lain pemerintah selaku pemberi izin juga memiliki kewajiban 

untuk melakukan pengawasan.  

e. Perlu ada data yang bisa menjelaskan hasil evaluasi dan penanganan lahan yang terbakar. 

Informasi seperti ini dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terulangnya kejadian kebakaran 

di tempat yang sama. Informasi tentang jumlah hotspot yang selama ini sudah dikembangkan dan 

selalu dimonitor pemerintah sebaiknya diperinci dengan profil dari setiap kebakaran yang sudah 

diperiksa ke lapangan.  

f. Adanya standar pelaporan tentang alokasi anggaran untuk pengawasan meliputi: perusahaan 

yang diawasi, lokasi perusahaan, aspek kewajiban yang diawasi, jumlah anggaran untuk 

pengawasan di setiap perusahaan, kesimpulan hasil pengawasan. Informasi ini penting untuk 

mengevaluasi kualitas dari hasil pengawasan dan langkah tindak lanjut apa yang perlu dilakukan di 

tahun mendatang terhadap tiap-tiap perusahaan.  

g. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja bidang Karhutla serta sistem publikasinya. Salah satu upaya 

yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian Karhutla ditengah keterbatasan yang 

dimilikinya adalah dengan memberikan ruang bagi peran serta publik, misalnya untuk mendukung 

pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan Karhutla. Namun inisiatif ini akan sulit 

dijalankan apabila tidak cukup informasi yang dapat diperoleh publik. 

C. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir 

1. Temuan 

Hasil penelusuran terhadap Laporan Kinerja dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab. OKI), dokumen 

yang diperoleh sebagai berikut: 



42 

 

 

No. 

 

Kewajiban 

Ada Tidak Ada di 

Situs Resmi 

Instansi 

Situs 

Resmi 

Instansi 

Sumber 

lain 

1.  Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten OKI tahun 2015 √   

2.  Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten OKI tahun 2016    

3.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang perkebunan tahun 2015     

4.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang perkebunan tahun 2016    

5.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup tahun 2015    

6.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup tahun 2016    

7.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang kehutanan tahun 2015    

8.  Laporan kinerja perangkat daerah bidang kehutanan tahun 2016    

9.  Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah tahun 2015    

10.  Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah tahun 2016    

 

Selain kedua dokumen tersebut, peneliti menelusuri kanal dalam jaringan resmi milik Pemkab. OKI hingga 

memperoleh dokumen sebagai berikut72: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (RPJP 2005-2025); 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-

2019 (RPJMD 2014-2019); 

3. Laporan Posko Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 (Laporan Posko Satgas Karhutla Tahun 2017). 

Dari dokumen tersebut, hanya sedikit informasi terkait kinerja Pemkab. OKI di bidang pengendalian 

Karhutla. Dikarenakan keterbatasan data dan informasi, peneliti tidak dapat menyimpulkan sebagian besar 

tugas yang sudah atau belum dilaksanakan untuk menilai kinerja. Berdasarkan kajian terhadap data dan 

informasi yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa dari 42 tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada 

Bupati dan jajarannya, terdapat setidaknya 2 poin yang telah dilaksanakan yaitu penganggaran73 untuk 

upaya penanggulangan Karhutla dan pencegahan.74 Walaupun demikian, informasi yang diperoleh tidak 

dapat digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan Pemkab. OKI.  

Adapun catatan penting bagi Pemkab. OKI adalah pada transparansi kinerja pengendalian Karhutla yang 

sangat rendah ditandai dengan tidak tersedianya data dan informasi yang bisa diakses publik. Selain itu, 

aspek transparansi juga rendah dinilai dari kualitas data dan informasi yang tersedia dan dapat diakses 

publik melalui media daring. 

                                                             
72 Peneliti memperoleh dokumen ini melalui penelusuran dalam jaringan. Khusus untuk Kabupaten OKI, permohonan 

informasi dan permohonan wawancara sampai jangka waktu penelitian berakhir tidak direspon sehingga peneliti tidak 

mendapatkan informasi resmi selain yang tersedia dalam bentuk dokumen digital.  
73 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015. 
74 Upaya pencegahan dilakukan dalam bentuk patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah, dan 

pembentukan Desa Peduli Api di 41 desa. Lih: Maspril Aries, “Sumsel Mulai Siapkan Penanggulangan Karhutla,” 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/29/o6ej3k361-sumsel-mulai-siapkan-penanggulangan-karhutla 

diakses tanggal 15 September 2018; Amriza Nursatria, “Ogan Komering Ilir Giatkan Pencegahan Karthula,” 

http://regional.kompas.com/read/2016/07/31/17465621/ogan.komering.ilir.giatkan.pencegahan.karhutla diakses tanggal 15 

September 2018. 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/29/o6ej3k361-sumsel-mulai-siapkan-penanggulangan-karhutla
http://regional.kompas.com/read/2016/07/31/17465621/ogan.komering.ilir.giatkan.pencegahan.karhutla
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Berikut hanya akan dijelaskan beberapa temuan dari hasil penelitian kinerja pengendalian Karhutla oleh 

Pemkab. OKI: 

Bupati OKI belum menetapkan peraturan bupati tentang sistem pengendalian Karhutla. Pelaksanaan 

pengendalian Karhutla yang dilakukan selama ini berpedoman pada peraturan tingkat nasional serta Perda 

Sumsel No. 8 Tahun 2016. 

Pemkab. OKI belum mempunyai perencanaan khusus Karhutla sesuai mandat Pasal 67 Permen-LHK 

P.32/2016 serta rencana pencegahan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

akibat Karhutla. 

Pelaporan pelaksanaan pengendalian Karhutla belum terstandar, transparan, dan informatif. Inpres 

11/2015 menginstruksikan Bupati untuk melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian Karhutla di wilayahnya 

kepada Gubernur. Kanal informasi yang digunakan untuk menyampaikan pelaksanaan pengendalian 

Karhutla dari waktu ke waktu mengandalkan aplikasi komunikasi Whatsapp. Kanal lainnya adalah rapat 

koordinasi antar kabupaten bersama gubernur. Namun di dalam kedua kanal tersebut, tidak ada standar 

informasi yang ditentukan termasuk bagaimana mengelola informasi tersebut untuk digunakan sebagai 

basis data pengambil kebijakan maupun masyarakat sebagai pengawas sosial.  

Selain penilaian kepatuhan terhadap perintah aturan yang berkaitan langsung dengan pengendalian 

Karhutla, peneliti menemukan masalah pada aspek keterbukaan dan manajemen informasi yang 

menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengendalian Karhutla. Dokumen yang seharusnya wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pemkab. Pelalawan tidak tersedia dalam media yang mudah 

diakses masyarakat. Misalnya: informasi tentang laporan kinerja Pemkab. dan perangkat daerah di 

Pelalawan; Status Lingkungan Hidup Daerah; anggaran pendapatan belanja daerah maupun anggaran 

perangkat daerah; dan dokumen perencanaan kinerja; terlebih dokumen perencanaan khusus terkait 

Karhutla. 

2. Rekomendasi 

a. Perlunya harmonisasi regulasi daerah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pengendalian 

Karhutla yang telah dimandatkan oleh Pemerintah Pusat. Harmonisasi ini selain untuk menjaga 

kesesuaian regulasi juga diperlukan untuk menutupi kekurangan pengaturan di tingkat daerah yang 

dapat berimplikasi kepada pelaksanaan kewajiban oleh pemerintah kabupaten. Regulasi tentang 

sistem pengendalian Karhutla perlu mencakup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap 

kerusakan dan/atau pencemaran akibat Karhutla. 

b. Perlunya penguatan aspek penganggaran pengendalian Karhutla oleh Pemkab. OKI. Penguatan 

aspek penganggaran ini dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran maupun sinergi 

program terkait pengendalian Karhutla antar perangkat daerah yang terkait agar lebih efektif. 

Penguatan anggaran terutama diperlukan pada aspek pencegahan dan pemulihan.  

c. Perlunya segera menyelesaikan berbagai kewajiban untuk melaksanakan pengendalian Karhutla 

secara terencana dan sistematis, antara lain: inventarisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

kerusakan akibat Karhutla; inventarisasi dan evaluasi dampak akibat Karhutla; penetapan kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup; penyusunan rencana pengendalian Karhutla sesuai dengan PermenLHK 

32/2016; strategi, rencana dan biaya pemulihan akibat Karhutla beserta pedoman pelaksanaan 

pemulihannya.  

d. Perlunya penguatan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha/kegiatan yang wajib 

melakukan pencegahan Karhutla, khususnya berdasarkan hasil inventarisasi riwayat kebakaran. 
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Pada satu sisi regulasi memandatkan bahwa setiap penanggungjawab usaha/kegiatan wajib 

melakukan pencegahan namun di sisi lain pemerintah selaku pemberi izin juga memiliki kewajiban 

untuk melakukan pengawasan.  

e. Perlu ada data yang bisa menjelaskan hasil evaluasi dan penanganan lahan yang terbakar. 

Informasi seperti ini dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terulangnya kejadian kebakaran 

di tempat yang sama. Informasi tentang jumlah hotspot yang selama ini sudah dikembangkan dan 

selalu dimonitor pemerintah sebaiknya diperinci dengan profil dari setiap kebakaran yang sudah 

diperiksa ke lapangan.  

f. Adanya standar pelaporan tentang alokasi anggaran untuk pengawasan meliputi: perusahaan 

yang diawasi, lokasi perusahaan, aspek kewajiban yang diawasi, jumlah anggaran untuk 

pengawasan di setiap perusahaan, kesimpulan hasil pengawasan. Informasi ini penting untuk 

mengevaluasi kualitas dari hasil pengawasan dan langkah tindak lanjut apa yang perlu dilakukan di 

tahun mendatang terhadap tiap-tiap perusahaan.  

g. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja bidang Karhutla serta sistem publikasinya. Salah satu upaya 

yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian Karhutla ditengah keterbatasan yang 

dimilikinya adalah dengan memberikan ruang bagi peran serta publik, misalnya untuk mendukung 

pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan Karhutla. Namun inisiatif ini akan sulit 

dijalankan apabila tidak cukup informasi yang dapat diperoleh publik. 
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PENILAIAN KINERJA 

PEMERINTAH PUSAT  



46 

 

IV. Pelaksanaan Kewajiban oleh Pemerintah Pusat 

 

Bab ini akan menguraikan hasil penilaian kepatuhan kementerian dan lembaga yang diintruksikan presiden 

untuk melaksanakan peningkatan pengendalian Karhutla. Meskipun pengendalian Karhutla melibatkan 

hampir semua unsur kementerian dan lembaga, konsentrasi beban kerja dalam peraturan perundang-

undangan banyak terfokus pada 2 (dua) instansi, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 

Kementerian Pertanian. Meskipun demikian, sebagian instansi di luar dari yang diberikan perintah khusus 

dalam rangka peningkatan pengendalian Karhutla mempunyai peran yang juga krusial, seperti Kemenko 

Polhukam dan Kemenko Perekonomian yang bertugas untuk mengoordinir. Selain itu, Kementerian 

ATR/BPN juga memegang andil yang penting. Sehingga dalam narasi ini kami membatasi pembahasan 

hanya terhadap lima kementerian sebagaimana disebutkan di atas. Mengenai kementerian dan/atau 

lembaga lainnya yang masih terkait akan dibahas dalam satu tabel ringkas dan secara khusus dapat didalami 

pada lampiran. 

 

Diantara peraturan yang diidentifikasi, terdapat 11 perintah yang menunjuk ‘pemerintah pusat’ sebagai 

pelaksana sehingga dalam hal ini peneliti melakukan identifikasi lebih lanjut dengan penafsiran struktural 

untuk menentukan instansi mana yang menjadi aktor utama yang melaksanakan perintah tersebut. 

Informasi utama yang ditelusuri setelah mengidentifikasi objek adalah keberadaan laporan akuntabilitas 

kinerja dan dokumen pertanggungjawaban anggaran di website masing-masing instansi. Data dari kedua 

jenis dokumen tersebut menjadi pertimbangan utama dalam penilaian kepatuhan. Khusus untuk bagian ini 

kami kelompokkan dalam satu kategori khusus yaitu Pemerintah Pusat dan Instasi Terkait (Tidak Spesifik). 

 

A. Pemerintah Pusat dan Instansi Terkait (Tidak Spesifik) 

A.1. Temuan 

1. Belum ada ketentuan mengenai penetapan batas luas maksimum dan minimum 

penggunaan lahan di sektor perkebunan (Pasal 14 UU No. 39 Tahun 2014) 

UU Perkebunan memandatkan bahwa ketentuan penetapan batas luas maksimum dan minimum 

penggunaan lahan diatur lebih lanjut dalam PP, namun hingga saat ini PP tersebut belum ada. 

Selama ini ketentuan batas luas hanya ditentukan dalam rangka pemberian izin.75 Adapun PP 

yang dimaksud saat ini masih dalam bentuk RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah), padahal 

sudah 2 tahun berlalu sejak UU Perkebunan diundangkan, ditambah RPP tersebut termasuk 

dalam RPP yang diprioritaskan.76 Dengan demikian kewajiban ini kami nilai tidak patuh tapi sudah 

berproses. 

2. Belum ada ketentuan mengenai sarana prasarana di dalam kawasan perkebunan (Pasal 69 

ayat 3 UU No. 39 Tahun 2014)  

                                                             
75 Misalnya dalam Permentan No. 98 Tahun 2013 jo. Permentan No. 29 Tahun 2016 jo. Permentan No. 21 Tahun 
2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Selain itu batasan luas maksimum dan minimum lahan 
perkebunan yang diatur dalam ketiga Permentan tersebut hanya mempertimbangkan faktor jenis tanaman, tingkat 
pendapatan penduduk, dan kondisi geografis, sehingga belum mencakup semua aspek yang diatur dalam pasal 14 
UU Perkebunan. 
76 Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017, Lampiran hlm. 36 
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Sama halnya seperti temuan pada poin 1 di atas, belum ada ketentuan mengenai sarana 

prasarana yang diatur dalam PP, tetapi materi muatan mengenai kewajiban ini sudah termuat 

dalam RPP yang sama.77 Dengan demikian kewajiban ini kami nilai tidak patuh tapi sudah 

berproses. 

3. Melakukan perlindungan hutan pada hutan negara (Pasal 48 UU No. 41 Tahun 1999) 

PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagai peraturan turunan dari UU No. 41 

tahun 1999 mengatur perlindungan hutan secara umum, sedangkan perlindungan hutan negara 

seharusnya diatur dalam peraturan menteri, namun hingga saat ini peraturan menteri tersebut 

belum ada.78 Sedangkan instrumen perlindungan hutan yang saat ini sudah ada adalah Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH). Meskipun peraturan menteri belum ada dan sudah terdapat KPH, 

masih dibutuhkan indikator-indikator penilaian tambahan. Dengan demikian kewajiban ini belum 

dapat dinilai 

4. Sudah ada pembinaan terhadap masyarakat dan penanggung jawab usaha  (Pasal 11 ayat 

(2) Permen LH No. 10 Tahun 2010) 

Pembinaan tersebut dilakukan melalui pendidikan/pelatihan pengendalian pencemaran atau 

kerusakan lingkungan hidup terkait karhutla,79 fasilitasi mekanisasi pertanian,80 dan penyuluhan 

mengenai peraturan perundang-undangan terkait karhutla. Informasi dan liputan media 

mengenai kegiatan pembinaan terhadap masyarakat dan penanggung jawab usaha pun mulai 

bermunculan sejak tahun 2016. Catatan pentingnya adalah informasi mengenai sejauh mana 

standar pembinaan ini belum dapat kami temukan. Meskipun demikian kewajiban ini kami nilai 

sudah dipatuhi. 

5. Terdapat informasi kebakaran hutan dan lahan yang dapat diakses masyarakat (Pasal 43 

dan 44 PP No. 4 Tahun 2001)   

Informasi yang tersedia antara lain (a) lokasi dan luasan karhutla, (b) hasil pengukuran dampak, 

(c) bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem, (d) dampak terhadap masyarakat, dan 

(e) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak. Untuk poin (a) dan (b) 

tersebut dapat diakses melalui situs KLHK,81 LAPAN,82 dan BMKG.83 Sedangkan untuk poin (c), (d), 

dan (e), Kementerian Kesehatan mengambil peran lebih banyak dengan melakukan publikasi84 

                                                             
77 Ibid. 
78 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 8 dan Pasal 16. 
79 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Upaya 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Desa,” http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-
ppi/2919-patroli-terpadu-pencegahan-kebakaran-hutan-dan-lahan-upaya-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-
lahan-berbasis-desa diakses tanggal 13 Oktober 2017. 
80 Hermanto Ansam, “Cegah Karhutla, RAPP dan Rumah Pohon Sosialisasi Masyarakat Peduli Api,” 
https://www.goriau.com/berita/pelalawan/cegah-karhutla-rapp-dan-rumah-pohon-sosialisasi-masyarakat-peduli-
api.html diakses tanggal 9 November 2017. 
81 http://sipongi.menlhk.go.id/home/main untuk persebaran titik panas dan http://iku.menlhk.go.id/ untuk indeks 
kualitas udara. 
82 http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/hotspot/index  
83 http://www.bmkg.go.id/cuaca/kebakaran-hutan.bmkg?w=1&u=1  
84 http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-asap.pdf  
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dan mendirikan pusat krisis penanggulangan bencana.85 Dengan demikian kewajiban ini kami 

nilai telah dipatuhi. 

6. Belum ada PP Rehabilitasi Pasca Kebakaran Hutan (Pasal 27 jo. Pasal 29 ayat (3) PP No. 45 

Tahun 2004)  

Hingga saat ini aturan yang sudah ada sebatas rehabilitasi dan reklamasi hutan secara umum dan 

belum mencakup rehabilitasi dan reklamasi hutan pasca kebakaran hutan.86 Dengan demikian 

kewajiban ini kami nilai tidak dipatuhi. 

7. Pedoman umum pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran 

hutan dan/atau lahan (Pasal 21 ayat (2) PP No. 4 Tahun 2001) 

Penilaian terhadap kewajiban ini dibagi menjadi dua, yaitu (1) pedoman umum pemulihan tanah 

gambut dan (2) pedoman umum pemulihan tanah mineral. Keduanya terkait dengan kebakaran 

hutan dan/atau lahan. Terhadap pemulihan lahan gambut sudah terdapat Permen LHK No. 16 

Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut,87 sedangkan untuk 

tanah mineral belum ditemui adanya pedoman. Dengan demikian terhadap kewajiban pedoman 

pemulihan untuk tanah gambut kami nilai sudah patuh, sedangkan kewajiban adanya pedoman 

pemulihan untuk tanah mineral kami nilai tidak patuh. 

8. Belum ada strategi pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan 

kebakaran hutan dan/atau lahan (Pasal 25 PP No. 4 Tahun 2001) 

Berdasarkan RENSTRA KLHK 2015-2019 terdapat dua strategi terkait pengendalian kebakaran 

hutan, yaitu (1) meningkatkan sarana dan prasarana KPH dalam rangka peningkatan konservasi 

dan tata kelola hutan, dan (2) meningkatkan jumlah sumber daya manusia pengendali kebakarna 

hutan dan lahan, yaitu Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA).88 Catatan pentingnya 

adalah kedua strategi ini hanya bagian dari Renstra dan tidak disusun khusus untuk kegiatan 

pemulihan dampak lingkungan hidup, melainkan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan 

dan/atau lahan. Sebagai perbandingan, terdapat strategi pemulihan kawasan ekosistem gambut. 

Karena sifatnya yang masih umum, dengan demikian kewajiban ini kami nilai tidak patuh. 

9. Penguatan kelembagaan sekolah-sekolah pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan 

(Pasal 22A ayat (4) hruuf e PP No. 57 Tahun 2016)  

Kewajiban ini belum dapat dinilai karena informasi dan liputan media yang sangat terbatas. Satu-

satunya informasi yang kami dapatkan adalah berdasarkan RENSTRA BRG 2016-2020. 

10. Sudah ada pengembangan sistem deteksi dini (Pasal 22A ayat (3) PP No. 57 Tahun 2016)  

Sistem tersebut meliputi pemasangan alat pemantau kualitas udara,89 pengolahan informasi dari 

berbagai sumber termasuk laporan masyarakat,90 dan pemberitahuan kepada masyarakat 

                                                             
85 http://pusatkrisis.kemkes.go.id/pantauan_bencana/  
86 PP No. 76 Tahun 2008, perlu dicatat bahwa PP ini merupakan turunan dari UU No. 41 Tahun 1999  
87 Permen LHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.w1/2/2017 
88 Permen LHK No. P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Tahun 2015-2019, Lampiran hlm. 11, 16, dan 57. 
89 Pemantauan kualitas udara secara daring dapat dilihat pada situs berikut http://iku.menlhk.go.id 
90 Potensi terjadinya kebakaran dapat dipantau pada situs http://sipongi.menlhk.go.id. Jika masrayakat menemukan 
titik api, maka dapat langsung melaporkan ke hotline SiPongi melalui telpon (081310035000) atau SMS 
(081316235000). 
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tentang potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Seluruh kewajiban tersebut kami nilai 

sudah dipatuhi. 

11. Sudah ada pengawasan kehutanan (Pasal 60-65 UU No. 41 Tahun 1999) 

Pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan ketaatan aparat penyelenggara dan 

pelaksana terhadap semua ketntuan peraturan perundang-undagan di bidang kehutanan.91 

Meskipun indikator yang dinilai adalah adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk PP92 (yang 

hingga sekarang belum ada), tetapi kegiatan pengawasan kehutanan secara de facto sebenarnya 

sudah dilakukan. Dengan demikian kewajiban ini kami nilai telah patuh dalam proses. 

 

A.2. Kesimpulan 

Secara keseluruhan dari 11 kewajiban yang muncul bagi Pemerintah Pusat, 5 kewajiban sudah 

dipatuhi, 2 kewajiban belum dapat dinilai, dan 4 kewajiban belum dipatuhi. Dengan adanya setengah 

kewajiban yang belum dapat dinilai dan tidak dipatuhi, tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi 

Pemerintah Pusat untuk berpegang pada komitmennya. 

 

A.3. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan bahwa sebagian besar kewajiban yang belum dipatuhi berada pada tataran 

legislasi, yaitu dalam pembuatan peraturan pelaksana kewajiban, Pemerintah Pusat harus memberikan 

perhatian khusus untuk mengisi kekosongan peraturan-peraturan pelaksana ini. Rancangan peraturan yang 

sudah ada harus segera dilanjutkan proses pengundangannya, dan peraturan yang belum ada harus segera 

dibahas dengan instansi terkait, yang tentunya dapat turut serta melibatkan partisipasi publik dan 

masyarakat sipil. 

 

B. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

B.1. Temuan 

Berdasarkan Inpres No. 11 Tahun 2015, Kemenkopolhukam memiliki tiga kewajiban, yaitu (1) 

mengoordinasikan seluruh instansi terkait dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, (2) 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan di seluruh wilayah Indonesia, dan (3) melaporkan pelaksanaan kepada Presiden secara intensif dan 

sewaktu-waktu apabila diperlukan. Berikut adalah temuan kami terhadap ketiga kewajiban tersebut. 

Pertama, berdasarkan liputan media, Kemenkopolhukam telah menyelenggarakan rapat koordinasi 

di berbagai tingkatan, termasuk evaluasi kebakaran hutan dan lahan.93 Secara umum kewajiban ini telah 

terpenuhi. Kedua, terkait langkah-langkah yang diambil, kewajiban ini kami nilai tidak dapat dinilai karena 

tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Kemenkopolhukam 

beserta abstainnya indikator standar keberhasilan yang harus dicapai. Ketiga, mengenai laporan, satu-

satunya informasi yang berhasil kami dapatkan hanyalah berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional 

                                                             
91 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Penjelasan Pasal 59. 
92 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 65. 
93 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Bidang 
Koordinasi, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2016, Januari 2017, hlm. 34-37. 
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Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 yang tidak hanya disampaikan kepada Presiden tetapi 

juga kepada instansi-instansi terkait lainnya yang berkepentingan.94 

 

B.2. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan, dua kewajiban telah dilaksanakan, sedangkan satu kewajiban tidak dapat dinilai. 

Meskipun sedikit dalam hal kuantitas namun Kemenkopolhukam memegang peranan penting dan strategis 

karena memegang kunci koordinasi penanggulangan kebakaran hutan. 

 

B.3. Rekomendasi 

Kemenkopolukam diharapkan lebih transparan mengenai kegiatan-kegiatan dan koordinasi yang 

dilakukan terutama dalam perannya sebagai koordinator utama pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 

Misalnya saja dalam laporan pelaksanaan Inpres No. 11 Tahun 2015 kepada Presiden dan juga publik karena 

seluruh informasi tentunya akan diperoleh dan dikoordinasikan langsung oleh Kemenkopolhukam sebagai 

sosok sentral koordinasi. 

 

C. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan 

C.1. Temuan 

Berdasarkan Inpres No. 11 Tahun 2015, Kemenkoeko dan Kemenko PMK memiliki dua kewajiban, 

yaitu (1) membantu Kemenkopolhukam dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan (2) 

mengoordinasikan instansi yang berada di bawah koordinasinya sekaligus menyusun langkah-langkah 

strategis dalam meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Salah satu kontribusi dari 

Kemenkoeko yang patut diapreasiasi adalah buku standar pencegahan kebakarna hutan, kebun, dan lahan, 

yang membagi tugas di mana Kemenkoeko mengoordinasikan kegiatan pencegahan, sedangkan 

Kemenkopolhukam mengoordinasikan kegiatan penanggulangan dan penanganan dampak.95 

 

C.2. Kesimpulan 

Meskipun Kemenkoeko dan Kemenko PMK telah patuh, sebagai catatan kami melihat adanya potensi 

tumpang tindih produk kebijakan. Misalnya antara standar pencegahan kebakaran hutan dari Kemenkoeko 

dengan Peraturan Kepala BNPB tentang SOP Pencegahan Karhutla, yang bahkan berlaku sebelum 

diundangkannya Inpres No. 11 Tahun 2015. 

 

C.3. Rekomendasi 

Perlu adanya pemetaan tugas secara jelas dan spesifik antara instansi yang bertugas menjadi 

koordinator, yaitu Kemenkopolhukam, Kemenkoeko, Kemenko PMK, dan tentunya KLHK, agar tidak terjadi 

tumpang tindih produk hukum dan kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. 

 

                                                             
94 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Presiden Pimpin Rakornas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 
Tahun 2016,” https://www.bnpb.go.id/home/detail/2773/Presiden-Pimpin-Rakornas-Pencegahan-Kebakaran-
Hutan-dan-Lahan-Tahun-2016 diakses tanggal 1 November 2017. 
95 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Standard Pencegahan Kebakaran Hutan, 
Kebun, dan Lahan, 2016, hlm. 37. 
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D. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

D.1. Temuan 

1. Sudah ada koordinasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan lintas provinsi dan/atau 

lintas batas negara (Pasal 23 PP No. 4 Tahun 2001) 

Koordinasi telah dilaksanakan melalui penyediaan sarana pemadam kebakaran hutan dan lahan,96 

serta pengembangan sumber daya manusia untuk pemadaman kebakaran.97 Selain itu juga sdah 

ada kerja sama dengan beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Cina, Russia, dan Australia.98 

Dengan demikian kewajiban ini kami nilai telah dipatuhi. 

2. Sudah melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan dan koordinasi serta mobilisasi 

tenaga, sarana, dan prasarana kebakaran hutan (Pasal 24 ayat (4) PP No. 45 Tahun 2004)  

Berdasarkan wawancara dengan Kapusdatin KLHK, setiap hari terdapat laporan melalui Whatsapp 

yang meliputi titik hotspot, visibility, ISPU, upaya pemadaman yang dilakukan, kegiatan patroli, 

sosialisasi, dan laporan tindak pidana bila ada. Dari seluruh informasi tersebut, Kapusdatin akan 

menentukan informasi dan/atau laporan yang membutuhkan penanganan segera untuk 

dilaporkan kepada Menteri LHK.99 Dengan demikian kewajiban ini kami nilai telah dipatuhi. 

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penaatan persyaratan bagi pelaku usaha 

(Inpres No. 11 Tahun 2015) 

Berdasarkan Dataset Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, sudah ada pengawasan dan 

penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak taat dalam bentuk pengenaan sanksi 

administrasi.100 Dengan demikian kewajiban ini kami nilai telah dipatuhi. 

4. Sudah ada penetapan fungsi lindung ekosistem gambut (Pasal 9 PP No. 57 Tahun 2016 jo. 

PP No. 71 Tahun 2014) 

Penetapan tersebut diatur melalui Kepmen LHK No 130 Tahun 2017 yang menetapkan  luasan 

fungsi lindung dan fungsi budidaya ekosistem gambut setiap kesatuan hidrologis gambut di 

                                                             
96 Informasi diperoleh melalui laporan harian Posko Pengendalian Kebakaran Hutan kepada KLHK 
http://www.menlhk.go.id/berita-110-laporan-posko-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-kementerian-lhk-
2016.html dan penelusuran media, antara lain https://news.detik.com/berita/d-3372940/menteri-lhk-serahkan-6-
ribu-peralatan-pemadam-kebakaran-untuk-7-provinsi 
97 Permen LHK No. P39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Tahun 2015-2019, Lampiran hlm.  
98 Septiana Ledysia, “Indonesia, Malaysia dan Singapura akan Buat MoU Soal Penanganan Asap,” 
https://news.detik.com/berita/2977080/indonesia-malaysia-dan-singapura-akan-buat-mou-soal-penanganan-asap 
diakses tanggal 1 November 2017. Esthi Maharani, “Indonesia Gandeng Lima Negara Atasi Asap,” 
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/08/nvw9rz335-indonesia-gandeng-lima-negara-atasi-
asap diakses tanggal 1 November 2017. Libertina Widyamurti Ambari, “Australia-Indonesia Bekerja Sama Bantu 
Petani Atasi Perubahan Iklim,” https://www.antaranews.com/berita/597110/australia-indonesia-bekerja-sama-
bantu-petani-atasi-perubahan-iklim diakses tanggal 1 November 2017. 
99 Contoh informasi dan/atau laporan terkait kebakaran hutan dan lahan dari Gubernur dapat dilihat di: 
http://www.menlhk.go.id/berita-171-laporan-satgas-siaga-darurat-asap-riau.html 
Contoh informasi dan/atau laporan terkait kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia dapat dilihat di: 
http://www.menlhk.go.id/berita-160-ringkasan-laporan-patroli-mandiri-harian-dan-groundchek.html 
100 Lihat http://www.menlhk.go.id/berita-129-dataset-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.html, terdapat informasi 
dalam bentuk jenis sanksi, distribusi wilayah, hingga jenis kegiatan usahanya. 
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Sumatra, Kalimantan, Sulawesi , dan Papua.101 Meskipun diatur bahwa luas fungsi lindung gambut 

setidaknya 30% dari luas kesatuan hidrologis,102 masih ada bebeapa kesatuan hidrologis gambut 

yang yang memiliki fungsi lindung di bawah 30%, seperti di Aek Siriam – Batang Singkuang 

(Sumatra Utara), Sungai Bulu – Sungai Mangkurat (Kalimantan Barat), dan Bomberai (Papua 

Barat).103 Dengan demikian kewajiban ini kami nilai patuh tapi masih dalam proses. 

5. Belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Pasal 16 ayat 

(1) PP No. 71 Tahun 2014) 

Sampai saat ini belum ada RPPEG maupun rancangan peraturannya. Hanya ada Kepmen LHK No. 

130 Tahun 2017 yang mengatur peta fungsi ekosistem gambut nasional sebagaimana dipaparkan 

di atas. Dengan demikian kewajiban ini kami nilai tidak dipatuhi tapi sudah berproses. 

Sedangkan terhadap kedua ketentuan yang tidak dapat dinilai, keduanya berasal dari Inpres No. 11 

Tahun 2015, yaitu (1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian karhutla, dan (2) memberikan 

bantuan teknis untuk kerja sama regional dan internasional. Keduanya merupakan penilaian dari aspek 

kualitas sehingga perlu adanya indikator tambahan, yang notabene berada di luar lingkup penelitian ini. 

 

D.2. Kesimpulan 

Meskipun terdapat 2 kewajiban yang tidak dapat dinilai dan 1 kewajiban belum dipatuhi tapi sudah 

berproses, KLHK dapat dikatakan sudah melaksanakan sebagian besar kewajibannya terkait kebakaran 

hutan dan lahan. Catatan pentingnya adalah masih terdapat beberapa kewajiban, yang sebenarnya sudah 

terpenuhi, tetapi mekanisme untuk dipenuhinya kewajiban tersebuk tidak sesuai dengan peraturan yang 

mengamanatkannya. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian agar di masa yang akan datang tidak terjadi 

tumpang tindih peraturan maupun kebijakan lintas sektoral. 

 

D.3. Rekomendasi 

Dalam melaksanakan aturan-aturan terkait kebakaran hutan dan lahan, KLHK tidak hanya berfokus 

pada produk dari aturan-aturan tersebut, tetapi juga wajib patuh pada mekanisme yang diatur untuk 

menghasilkan produk dari aturan yang bersangkutan. Dengan melakukan hal demikian, hasil yang diperoleh 

dari pelaksanaan aturan-aturan tersebut pun menjadi lebih maksimal dan lebih komprehensif. 

 

E. Kementerian Pertanian 

E.1. Temuan 

Kementerian Pertanian memiliki setidaknya 8 kewajiba yang harus dilaksanakan, di mana terdapat 3 

kewajiban yang tidak dapat dinilai dan 1 kewajiban yang kami nilai belum dipatuhi oleh Kementerian 

Pertanian. Kewajiban-kewajiban tersebut kami sajikan dalam bentuk tabel berikut: 

 

Tabel Kewajiban Kementerian Pertanian yang Tidak Dapat Dinilai 

                                                             
101 Kepmen LHK No. SK.130/Menlhk/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut 
Nasional. 
102 PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Pasal 
9 ayat (3). 
103 Data didapat dari Kepmen LHK No. SK.130/Menlhk/Setjen/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi 
Ekosistem Gambut Nasional. 
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No. Kewajiban Peraturan Keterangan 

1 Menerbitkan Izin Usaha 

Perkebunan dengan 

mempertimbangkan: 

a. jenis tanaman, 

b. kesesuaian tanah dan 

agroklimat, 

c. teknologi, 

d. tenaga kerja, 

e. modal. 

Pasal 49 ayat (2) 

UU 39/2014 

Tidak dapat dinilai karena tidak ada 

pemohon yang memohonkan Izin 

Usaha Perkebunan kepada Menteri 

dalam beberapa tahun terakhir. 

2 Dilarang menerbitkan izin yang: 

a. tidak sesuai peruntukan, 

dan/atau 

b. tidak sesuai dengan syarat dan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 50 UU 

39/2014 

Tidak dapat dinilai karena tidak ada 

pemohon yang memohonkan Izin 

Usaha Perkebunan kepada Menteri 

dalam beberapa tahun terakhir. 

3 Dilarang menerbitkan Izin Usaha 

Perkebunan di atas tanah hak 

ulayat Masyarakat Hukum Adat 

kecuali telah dicapai persetujuan 

antara Masyarakat Hukum Adat 

dan pelaku usaha perkebunan 

mengenai penyerahan tanah dan 

imbalannya. 

Pasal 17 UU 

39/2014 

Tidak dapat dinilai karena tidak ada 

pemohon yang memohonkan Izin 

Usaha Perkebunan kepada Menteri 

dalam beberapa tahun terakhir. 

 

Tabel Kewajiban Kementerian Pertanian yang Belum Dipatuhi 

No. Kewajiban Peraturan Keterangan 

1 Meningkatkan kinerja PPNS 

Pertanian dalam rangka 

penegakan hukum terhadap 

pelaku pembakaran lahan 

pertanian. 

Inpres 11/2015 Narasumber menyebutkan bahwa 

terdapat pelatihan yang juga diisi 

oleh PPNS, tetapi saat ini 

kebanyakan PPNS fungsional 

menempati posisi struktural 

sehingga timbul ketimpangan. 

 

Salah satu hal menarik yang kami temukan adalah mengenai Izin Usaha Perkebunan yang 

dikeluarkan oleh Menteri Pertanian, yaitu untuk lahan perkebunan yang berada di wilayah dua provinsi atau 

lebih, yang dalam beberapa tahun kebelakang ini tidak lagi dikeluarkan karena memang tidak ada yang 

memohonkan. Hal ini berakibat pada tidak dapat dinilainya kewajiban instansi terkait dalam hal 

mengeluarkan dan mengawasi izin, karena memang tidak ada izin yang dikeluarkan. 

Kemudian mengenai kinerja PPNS Pertanian dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku 

pembakaran, hingga saat ini belum ada informasi PPNS Pertanian melakukan penyidikan tindak pidana 

terkait kebakaran lahan, sebagaimana diatur Pasal 108 ataupun Pasal 109 UU No. 39 tahun 2014. Sejak 
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tahun 2015 terdapat beberapa gugatan perdata lingkungan hidup terkait kebakaran hutan dan lahan 

terutama di lahan pertanian yang dilayangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun ketika 

sudah dilakukan penegakan hukum perdata, justru kasus pidananya seringkali tidak diusut. Adapun kasus 

pidana yang diusut ketika ditelusuri kembali ternyata penyidiknya berasal dari kalangan kepolisian dan 

bukan dari PPNS Pertanian, sehingga kewajiban meningkatkan kinerja PPNS ini pun patut dipertanyakan. 

 

E.2. Kesimpulan 

Terlepas dari kekurangan yang ada, Kementerian Pertanian dinilai telah dapat menjalankan 

kewajibannya dengan baik, terutama terhadap kewajiban dalam bentuk pembuatan peraturan dan 

pedoman yang mengatur mengenai pengendalian kebakaran di lahan pertanian. 

 

E.3. Rekomendasi 

Perlu adanya sinergisasi dengan kementerian lain terkait seperti KLHK untuk dapat terus mengawal 

pengawasan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama agar tidak terjadi tumpang tindih 

kewenangan dan tumpang tindih peraturan. 

 

F. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

F.1. Temuan 

Berdasarkan Inpres No. 11 Tahun 2015, Kementerian ATR/BPN hanya memiliki satu kewajiban, yaitu 

mengidentifikasi penguasaan dan pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat terhadap kesesuaian 

dengan arahan tata ruang. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, kewajiban tersebut tidak 

dilaksanakan karena bukan merupakan lingkup kerja Kementerian ATR/BPN melainkan lingkup kerja Badan 

Restorasi Gambut (BRG). Kewenangan Kementerian ATR/BPN hanya muncul terhadap hutan dan lahan yang 

telah diletakkan hak baik dalam bentuk HGU, hak pakai, dan alas-alas hak lainnya. 

Catatan penting terhadap temuan ini adalah tugas pokok dan fungsi BRG yang berada pada restorasi 

gambut, sedangkan kewajiban identifikasi dibebankan kepada Kementerian ATR/BPN melalui Inpres No. 11 

Tahun 2015. Selain itu BRG sendiri baru dibentuk pada tahun 2016 (melalui Perpres No.1 Tahun 2016) 

setelah kemunculan Inpres terkait. 

 

F.2. Kesimpulan 

Kementerian ATR/BPN belum dapat dikatakan patuh terhadap kewajibannya di bidang 

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Inpres No. 11 Tahun 2015 

 

F.3. Rekomendasi 

Terdapat setidaknya dua rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, adalah adanya Inpres baru 

pengganti Inpres No. 11 Tahun 2015 yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai pengemban 

tugas di lahan gambut antara Kementerian ATR/BPN dan BRG. Kedua, adalah adanya sinergisasi antar 

lembaga dan kerja sama yang baik untuk mendukung terwujudnya program maupun kewajiban yang 

dibebankan, sehingga tidak terkesan saling melempar tanggung jawab. 

 

 

 



55 

 

G. Kementerian Lainnya 

Selain 5 kementerian/lembaga yang telah dipaparkan sebelumnya karena tugas pokok dan fungsi 

yang erat kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, berikut kami sampaikan 

juga beberapa kementerian/lembaga lain yang terkait karena juga memiliki kewajiban yang timbul karena 

berdasarkan Inpres No. 11 Tahun 2015. Perlu dicatat bahwa dasar hukum yang melandasi kewajiban dalam 

tabel di bawah ini seluruhnya berasal dari Inpres No. 11 Tahun 2015. 

 

 

Tabel Kewajiban Kementerian dan Lembaga Lainnya 

No. 
Kementerian / 

Lembaga 

Tingkat Kepatuhan 

Keterangan 
Patuh 

Tidak 

Patuh 

Tidak 

Dapat 

Dinilai 

1 
Kementerian 

Kesehatan 
1 - - 

Membangun Pusat Penanggulangan Krisis 

Kesehatan,104 bekerja sama dengan dinas 

kesehatan di daerah menyiagakan 

puskesmas 24 jam, dan menyediakan 

informasi mengenai bahaya kabut asap 

serta tips menghadapinya. 

2 

Kementerian Riset, 

Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi 

1 2 1 

Kedua kewajiban yang tidak dipatuhi adalah 

(1) koordinasi dalam pemberian bantuan 

teknologi pembukaan lahan tanpa bakar 

(tidak berproses), serta (2) 

menyadagunakan dosen dan mahasiswa 

fakultas kedokteran untuk berpartisipasi 

membantu daerah kebakaran hutan dan 

lahan (sudah berproses, tapi tidak ada 

follow up kelanjutannya). 

3 

Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

3 - - 

Pendataan satuan pendidikan terdampak 

kebakaran hutan, membayarkan tunjangan 

untuk satuan pendidikan terdampak 

kebakaran hutan, dan bekerja sama dengan 

lembaga penyiaran. 

4 Kementerian BUMN - - 1 

Tidak ada data mengenai dana bina 

lingkungan dan/atau CSR yang disisihkan 

Kementerian BUMN untuk membantu 

penanggulangan kebakaran hutan dan 

lahan. 

5 
Kementerian Dalam 

Negeri 
1 - - 

Sudah ada pembinaan, pengawasan, dan 

pengendalian terhadap Gubernur dan 

                                                             
104 Dapat diakses pada situs http://pusatkrisis.kemkes.go.id/ 
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Bupati atau Walikota terkait pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan. 

6 

Kementerian 

Pekerjaan Umum 

dan Perumahan 

Rakyat 

3 - - 

Membantu instansi terkait membangun 

sarana prasarana, mengerahkan sarana 

prasarana untuk penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan, dan membantu 

instansi terkait. Ketiganya patuh tapi masih 

dalam proses. 

7 

Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika 

1 - - 

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

kebakaran hutan dan lahan serta info 

bencana melalui SMS bekerja sama dengan 

KLHK. 

8 Kementerian Sosial 1 - - 

Membuat Kampung Siaga Bencana dan 

shelter untuk mengatasi masalah sosial 

yang timbul akibat kebakaran hutan dan 

lahan.  

9 Kejaksaan Agung - - 3 

Sejauh ini belum didapatkan data yang 

pasti mengenai penegakan hukum di 

bidang kebakaran hutan oleh Kejaksaan, 

seperti 120 SPDP untuk pelanggar yang 

belum jelas kelanjutannya, juga ada 24 SP3 

bagi perusahaan. Pendekatan multidoor pun 

dirasa masih belum maksimal. 

10 

Badan Nasional 

Penanggulangan 

Bencana (BNPB) 

3 - - 

Fungsi komando dan koordinasi berjalan 

dengan baik, terdapat dukungan 

pendampingan operasi pemadaman 

kebakaran hutan dan pengerahan sumber 

daya manusia maupun sarana prasarana. 

11 

Badan Meteorologi 

dan Geofisika 

(BMKG) 

1 - - 

Terdapat informasi sebaran asap, hotspot, 

kualitas udara, prakiraan potensi kebakaran 

hutan, cuaca, musim, dan informasi khusus 

lain yang cukup lengkap dalam situsnya.105 

 

 

 

 

 

 

                                                             
105 Dapat diakses pada http://satelit.bmkg.go.id/BMKG/index.php?pilih=31. 
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