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PEMBUKAAN LAHAN ILLEGAL TAHURA NURAKSA  

RUGIKAN NEGARA RP45 MILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.google.com/search? 

 

Mataram (Suara NTB) – Kawan Hutan1 Rinjani RTK.01 Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa, 

Narmada, Lombok Barat berkurang tutupan hutannya. Salah satu sebabnya pembukaan lahan 

secara ilegal2.  Diduga, gabungan kelompok tani (Gapoktan) pelakunya. Akibatnya, negara 

ditaksir merugi sampai Rp45,07 miliar 

Hal itu diungkapkan Kabid Perlindungan Hutan KSDAE Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB Mursal dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 10 Oktober 2019. 

“Kerugian3 itu akibat kerusakan kebakaran hutan dan nilai yang dibutuhkan untuk 

mengembalikan ekosistem dan rehabilitasi,” terangnya. 

Dia menambahkan luasan lahan yang dibuka secara ilegal mencapai 12 hektare. Lahan itu 

masuk dalam blok pengelolaan Tahuran Nuraksa. Pembakar lahan berinisial KD alias Amaq 

IK sudah ditetapkan sebagai tersangka4 

“Dia ketua Gapoktan Lembah Rinjani diduga sebagai eksekutor yang membuka dan membakar 

kawasan hutan. Luasan areal rambahan dan terbakar 12 hektare,” jelasnya. 

Pembukaan lahan itu, sambung Mursal, diduga untuk keperluan penanaman tanaman produksi. 

Penyidik Gakkum5 LHK Provinsi telah mengantongi bukti untuk menjerat tersangka, antara 

lain alat pembakar, peta overlay kerusakan hutan, dokumen Gapoktan, dan dokumentasi. 

“Tim penyidik sedang mengembangkan penyidikan untuk mencari pelaku intelektual sebagai 

cukong yang berada di balik aktivitas pembukaan lahan tersebut,” ujarnya. 

Tersangka KD dikenai pasal 92 ayat 1 huruf a juncto pasal 17 ayat 2 huruf b UU RI No 18/2013 

tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Sangkaan tambahan pada pasal 78 ayat 3 

juncto pasal 50 ayat 3 huruf d UU RI No41/1999 tentang Kehutanan. 

Gambar: hanya illustrasi 
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Kemudian, pasal 40 ayat 2 juncto pasal 33 ayat 3 UU RI No 5/1999 tentang konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistem. Ancaman pidananya, penjara paling lama 15 tahun dan denda 

maksimal Rp5 miliar. 

“Penanganan kasus ini dalam rangka menjaga eksistensi, kelestarian hutan, dan menjadikan 

proses penegakan hukum diharapkan memberi efek jera dan dapat menekan terjadinya 

degradasi dan deforestasi hutan,” pungkas Mursal. (why) 

 

Sumber Berita: 

https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/10/278193/Pembukaan.Lahan.Illegal.Ta

hura.Nuraksa.Rugikan.Negara.Rp45.Miliar/11/10/2019 

 

Catatan: 

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 

telah mengamanahkan,  

1. bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan 

berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk 

menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan dating. 

2. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan 

perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial 

budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi 

isu nasional, regional, dan internasional; 

3. bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, 

dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam 

kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan 

hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum; 

dalam ketentuan selanjutnya dapat dijelaskan beberapa pengertian terkait difinisi hutan dan 

yang terkait dengan pengelolaan dan peratnggungjawabannya 

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 

hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat 

dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya; [vide: pasal 1 angka 1 UU 18/2013] 

2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; [vide: pasal 1 angka 2 UU 18/2013] 
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3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan 

pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang 

bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah 

ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh 

Pemerintah; [vide: pasal 1 angka 3 UU 18/2013] 

4. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan 

di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. 

[vide: pasal 1 angka 5 UU 18/2013] 

 

 

ENDNOTE/CATATAN AKHIR 

1 Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 

sebagai hutan tetap [vide: pasal 1 angka 2 UU 18/2013] 
2 ilegal dalam KBBI adalah ilegal/ile·gal/ /ilégal/ a tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah [ vide: 

https://kbbi.web.id/ilegal] 
3 kerugian/ke·ru·gi·an/ v 1 menanggung atau menderita rugi: dalam delapan bulan saja perusahaan itu telah ~ 

sampai sembilan juta rupiah; 2 n perihal rugi: dengan mendapat borongan ratusan juta rupiah, ~ dan utang 

perusahaan itu sudah teratasi; ~ yang disebabkan oleh bencana alam itu belum diketahui dengan pasti; 3 n sesuatu 

yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan): pengeboman itu menimbulkan ~ besar kepada musuh; 4 n 

ganti rugi: pihak penabrak diharuskan membayar ~ sebesar Rp500.000,00[vide: https://kbbi.web.id/rugi] 
4 Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk 

dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Adapun menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

Pasal 1 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan [vide: 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Terdakwa] 
5 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” [Pasal 1 angka 1 KUHAP] 

 


