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BAB II 

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA  

PEMBAKARAN DAN HUTAN 
 

A. Pengertian Pelestarian Hutan 

 

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan 

dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kualitasnya, 

sehingga eksistensinya harus dipertahankan secara optimal, dilestarikan 

daya dukungnya, serta dikelola dengan akhlak mulia, adil, arif, 

bijaksana, terbuka, professional. Pengurusan hutan yang berkelanjutan 

dan berwawasan mendunia harus menampung dinamika aspirasi dan 

peranserta masyarakat. 

Definisi yuridis tentang hutan tercantum dalam pasal 1 Undang-

undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa yang 

dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 

pepohonan dalam persekutuan alam lingkugannya, yang satu dengan 

lainnya tidak dapat dipisahkan.
1
 

Kewajiban peranserta masyarakat dalam bidang kehutanan 

diatur dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan yang menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban untuk 

ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan 

perusakan. 

Hutan merupakan subsistem lingkungan hidup. Pasal 1 angka 

(1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

                                                                 
1
Prawestya Tunggul “Upaya Pelestarian Hutan Melaluai Pengelolaan 

Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat”(Universitas Negeri Semarang 2011), 10 
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Pengelolaan Lingkungan Hidupmemberikan defenisi lingkungan hidup 

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

 

1. Pengertian Pembakaran Hutan 

 

Metode membakar hutan merupakan suatu praktek untuk 

membuka lahan. Pada awalnya dilakukan oleh para peladang 

tradisioanal atau peladang berpindah, namun karena biayanya murah 

praktek membakar hutan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan 

kehutanan dan perkebunan dilingkup ilmu kehutanan ada sedikit 

perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan 

pembakaran identik dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi 

dan luasan yang telah ditentukan gunanya untuk membuka lahan, 

meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan Kebakaran 

hutan lebih pada kejadian yang tidak disengaja dan tak terkendali. Pada 

prakteknya proses pembakaran bisa menjadi tidak terkendali dan 

memicu kebakaran.Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju 

deforestasi.Bahkan lebih besar dibanding konversi lahan untuk petanian 

dan illegal logging. 
2
. Definisi pembakaran hutan menurut pakar 

kehutanan, Bambang Hero Saharjo : 

“ Pembakaran ialah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan 

maksud tertentu, pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta 

mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, 

                                                                 
2
Lailan Syaufina, Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, (Malang: 

Banumedia Publishing, 2008), hal  63. 
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ranting/cabang pohon matiyang tetap berdiri, log, tunggak pohon, 

gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.”
3
 

 
 

Kebakaran hutan merupakan suatu keadaan dimana hutan 

dilanda api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan 

terancamnya kelestarian lingkungan hidup. Kebakaran merupakan salah 

satu bencana yang merugikan, kebakaran banyak membawa dampak 

bagi kehidupan manusia, adanya asap yang dihasilkan dari kebakaran 

ini akan menyebabkan meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi 

saluran pernapasan (ISPA) karena kualitas udara yang tidak sehat.
4
 

 

B. Tindak Pidana Perusakan dan Penyebab Kebakaran Hutan 

dan Lahan 

 

Tindak pidana dibidang kehutanan di Indonesia sudah sejak 

lama terjadi, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan. berbagai 

kejahatan dibidang kehutanan telah dilakukan oleh perorangan atau 

korporasi disisi lain aparat penegak hukum tidak berdaya menghadapi 

pelaku kejahatan dibidang kehutanan,sehingga penegakan hukum 

terhadap kejahatan di bidang kehutanan sering kali tidak berjalan sesuai 

harapan.Tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu kejahatan 

yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut 
5
: 

1) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta 

menimbulkan kerusakan hutan. 

                                                                 
3
Saharjo, B.H.Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari 

Perlukah Dilakukan. Departemen Silvikultur 2003 Fakultas Kehutanan. 
4
https:://id.m.wikipedia.org, diakses pada kamis 7 maret 2019, Pukul 13:33 

5
Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 

2012), 26. 
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Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) 

Undang-undang No. 41 Tahun 1999, yaitu barangsiapa 

dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan 

hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. 

Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana 

tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar 

rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan 

hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap 

perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan 

pada orang atau badan hukum korporasi.
6
 

2) Membakar Hutan 

Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi 

karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan 

kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan 

diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda 

paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika 

kebakaran hutan terjadiakibat kelalaian maka diancam 

hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling 

banyak miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-undang 

No 41 Tahun 1999).
7
 

3).  Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal. 

Dalam Pasal 78 (3) Undang-undang No 41 Tahun 

1999 disebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan 

menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau 
                                                                 

6
 Murhaini, Suriansyah Hukum Kehutanan, 28. 

7
Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 

2012), 28 
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di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang 

berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda 

paling banyak 5 miliarn rupiah. Termasuk perbuatan yang 

diancam pasal ini adalah barangsiapa menerima, membeli 

atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau 

memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga 

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 

secara tidak sah.
8
 

4).  Faktor Penyebab Kebakaran Hutan 

Kebakaran hutan dan lahan biasa disebabkan oleh 

berbagai faktor, antara lain pembukaan lahan dengan 

menggunakan sistem pembakaran. Kurangnya pengawasan dan 

kontrol dalam sistem pembakaran ini sering menyebabkan api 

merambat dan menyebar ke tempat lain yang lebih luas di 

sekitarnya.
9
 

Adapun beberapa kejadian alam yang bisa menyebabkan 

kebakaran hutan terjadi. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh 

faktor alam biasanya tidak menimbulkan dampak luas. 

Danbiasanya, kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor 

alam tidak menimbulkan kerugian sebesar kebakaran hutan 

yang disebabkan oleh kesengajaan manusia. Berikut beberapa 

kejadian alam yang bisa memicu timbulnya kebakaran hutan:
10

 

a. Musim kemarau panjang. Musim kemarau yang 

                                                                 
8
Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 

2012), 30 
9
Lailan Syaufina, Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, (Malang: 

Banumedia Publishing, 2008),  63. 
10

Supriadi Bambang Eko, Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum 

Pertahanan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, (Jakarta : Rajawali pers,2013), 68-69 
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berkepanjangan dapat berakibat naiknya suhu di 

berbagai wilayah termasuk hutan. Suhu yang tinggi 

tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. 

b. Sambaran petir. Sambaran petir juga dapat berpotensi 

menyebabkan kebakaran hutan. Perubahan iklim yang 

terjadi akibat penyebab pemanasan global juga bisa 

menyebabkan seringnya sambaran petir itu terjadi. 

c. Ground fire (Tanah Api). Ground fire merupakan 

kebakaranyang terjadi di dalam lapisan tanah. Musim 

kemarau berkepanjangan merupakan penyebab dari 

kebakaran dalam tanah ini. Biasanya, kebakaran ini 

terjadi di daerah yang memiliki lahan gambut sehingga 

lahan gambut tersebut terbakar ketika suhu udara naik 

seiring kemarau panjang yang terjadi. 

     Kebakaran yang Disebabkan Kesengajaan Manusia. 

Bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan 

merupakan bencana tahunan yang telah terjadi di Indonesia 

sejak lama. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah 

nyatanya belum mampu mencegah bencana serupa terulang 

di tahun berikutnya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

kebakaran hutan ditinjau darifaktor manusia itu sendiri. 

Berikut ini penjelasan mengenai penyebab kebakaran hutan 

akibat faktor manusia :
11

 

a. Pembakaran lahan tidak terkendali akan memberikan 

dampak akibat hutan gundul. Penyebab kebakaran hutan 

                                                                 
11

Lailan Syaufina, Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, (Malang: 

Banumedia Publishing, 2008),  63. 

http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/iklim/penyebab-pemanasan-global
http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/lapisan-tanah
http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/dampak-akibat-hutan-gundul
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yang terjadi akibat kesengajaan manusia. Pembukaan 

lahan perkebunan biasanya merupakan latar belakang 

dilakukannya pembakaran lahan. Dalam skala kecil, 

kebakaran ini masih bisa diatasi. Sayangnya, jika 

kebakaran ini merupakann ulah perusahaan besar dan 

dalam skala besar, akan sangat sulit untuk memadamkan 

api dalam kebakaran. Kebakaran seperti ini akan sangat 

berbahaya ketika terjadi di lahan gambut atau rawa. 

b. Konflik antara Perusahaan dan Masyarakat pemilik 

lahan. Perusahaan yang ingin mengambil alih lahan dari 

masyarakat pemilik lahan biasanya melakukan 

pembakaran terhadap lahan yang disengketakan. 

c. Faktor ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat lokal 

yang ingin membuka lahan dan hanya memiliki sedikit 

biaya biasanya melakukan cara instan untuk membuka 

lahan. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan 

baru. 

d. Kurangnya penegakan hukum. Meskipun aturan 

mengenai pembakaran hutan jelas-jelas dilarang, namun 

karena hukum yang diberikan bagi yang melanggar 

masih sangat lemah, akibatnya banyak juga oknum yang 

melanggar aturan dan membakar hutan secara besar-

besaran untuk membuka lahan. Hal tersebut biasanya 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. 
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C. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Hutan 

1. Perintah Untuk Melestarikan Hutan 

 

           Hutan merupakan salah satu karunia terbesar yang diberikan 

oleh Allah SWT yang diberi kepada umat manusia.Allah menciptakan 

hutan untuk dikelola sebaik-baiknya oleh manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya.Namun dalam praktek pengelolaan hutan 

kebanyakan manusia selalu mengabaikan kelestarian lingkungan 

manusia selalu mengedepankan keuntungan ekonomi yang bisa 

diperoleh dari sebuah hutan tanpa memikirkan dampak ekologis yang 

akan terjadi. Keserakahan dan nafsu manusia illegal logging, 

pembakaran hutan, perambahan dan ahli fungsi hutan.Akibatnya terjadi 

kerusakan hutan di bumi,salah satunya adalah banjir yang dapat 

menimbulkan korban jiwa dan harta benda.Banjir terjadi karena air 

hujan yang tercurah di muka bumi tidak dapat ditahan dengan baik oleh 

tajuk pepohonan dan tumbuhan bawah.Perbuatan merusak hutan 

merupakan sebuah bentuk kemaksiatan, karena dapat menimbulkan 

mudarat yang sangat besar bagi makhluk hidup yang lainnya.
12

 

Allah SWT berfirman : 

 

ِض  (٥٠٢)13 َرأ ُ ََل َوإَِذا تََىلَّٰى َسَعٰى فِى ٱْلأ َل ۗ َوٱَّللَّ َث َوٱلىَّسأ لِيُفأِسَد فِيهَا َويُهألَِك ٱلأَحرأ
 يُِحبُّ ٱلأفََسادَ 
 

 

                                                                 
12

 Maulana Unan,“Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-

undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam” UIN Sunan 

Kalijaga yogyakarta(2008) 
13

Q.S 2 Al-Baqarah : 205 
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Allah SWT berfirman : 

 

ِسه وأيَا ۖ َوأَحأ َءاِخَرةَ ۖ َوََل تَىَس وَِصيبََك ِمَه ٱلدُّ ُ ٱلدَّاَر ٱلأ  َوٱبأتَِغ فِيَمآ َءاتَٰىَك ٱَّللَّ

14(٧٧)  ُ َسَه ٱَّللَّ َ ََل يُِحبُّ ٱلأُمفأِسِديهَ َكَمآ أَحأ ِض ۖ إِنَّ ٱَّللَّ َرأ إِلَيأَك ۖ َوََل تَبأِغ ٱلأفََساَد فِى ٱْلأ  

2. Larangan Merusak Hutan 

 

Keadaan alam, lestari atau tidaknya tergantung kepada prilaku 

manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar di masa yang 

akan datang terletak pada sikap dan prilaku penyimpangan, masyarakat, 

yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam. 

Tindakan yang membawa kerusakan (mudarat), cepat atau lambat, pasti 

akan merugikan orang lain secara keseluruhan, karena tindakan seperti 

ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariat.Hadits Nabi SAW.Dalam 

hukum Islam perbuatan pembakaran hutan merupakan perbuatan 

yangdilarang oleh syara’sehingga aturan mengenai sanksi hukumanan 

terhadappelakunya sudah di atur didalamnya dan didalam hukum islam 

perbuatan membakar hutan termasuk dalam jarimah.
15

 

 

a. Jenis-Jenis Jarimah 

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan 

jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya 

para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat 

ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-

                                                                 
14

Q.S 28 Al-Qasas : 77 
 

15
Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Gunung Persada Press, 

2007) 215.
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qur’an atau Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya 

menjadi tiga macam yakni :
16

 

1. Jarimah Hududyaitu perbuatan yang melanggar hukum yang 

jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu 

hukuman had (hak Allah), yang tidak bisa ditawar dengan 

alasan apapun. Meliputi zina, qadzaf (menuduh zina), 

pencurian, perampokan, pemberontakan, minuma-minuman 

keras, riddah (murtad). 

2. Jarimah QishashDiyat yaitu perbuatan yang melanggar 

hukum yang jenis hukumannya adalah qishash (pembalasan 

setimpal) dan diyat (ganti rugi). Hukumannya ditentukan 

oleh perorangan yaitu korban dan walinya. Meliputi 

pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, 

pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, penganiayaan 

salah.
17

 

3. Jarimah Ta’zir adalah jarimah yang hukumannya bersifat 

mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh 

syara’ atau hukuman yang diserahkan kepada putusan hakim. 

Namun hukum ta’zir juga dapat dikenakan atas kehendak 

masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan 

maksiat, melainkan awalnya mubah. Dasar hukum ta’zir 

adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada 

prinsip keadilan. Pelaksanaanypun bisa berbeda, tergantung 

pada tiap keadaan. Karena sifatnya mendidik, maka bisa 

                                                                 
16

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafik, 2005) 

14
 

17
 Wardi Muslich, Ahmad Hukum Pidana Islam , 15 
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dikenakan pada anak kecil.
18

 

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan 

1. Dasar Hukum Larangan Pembakaran Hutan 
 

a. Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

KehutananPasal 50 ayat  (3) huruf d : 

 “Setiap orang dilarang membakar hutan”
19

 

 

Pasal 78 ayat (3) : 

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
20

 

 
Pasal 78 ayat (4) : 

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar 

ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, 

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus 

juta rupiah).”
21

 

 

b. Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup 

yang telah ditetapkan. Kerusakan lingkungan hidup 

                                                                 
18

Wardi Muslich, Ahmad Hukum Pidana Islam , 16 
19

Pasal 50 ayat  (3) huruf dUndang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan 
20

Pasal 78 ayat  (3)Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
21

Pasal 50 ayat  (4) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
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adalahperubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap 

sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang 

melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup.Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat 

mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan 

lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:  

 Pasal 69 ayat (1) huruf h : 

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan 

caramembakar”
22

 

 

Pasal 108 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup: 

  
“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan 

sebagaimanadimaksud  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  h,  

dipidana  denganpidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 10(sepuluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit 

Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah) dan paling 

banyakRp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah)”.
23

 

 

Pasal 98 ayat (1)Undang-undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup : 

 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu 

air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 

                                                                 
22

Pasal 69 ayat (1) huruf hUndang-Undang Nomor 32 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
23

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 
24

 

 

c. Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang 

Perkebunan Pasal 56 ayat (1) : 
 

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau 

mengolah lahan dengan cara membakar”.
25

 

Pasal 108 : 
“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau 

mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud 

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

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah)”
26

 

 

d. Kitab Undang Undang Hukum Pidana 

(KUHP)  

 Kitab Undang-undang hukum pidana 

Pasal 187 : 

 
Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, 

ledakan atau banjir, diancam:
27

 

a. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 

karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi 

barang; 

b. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika 

karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa 

orang lain; 

c. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan 

tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan 

meng- akibatkan orang mati. 

 

 
                                                                 

24
 Pasal 98Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 
25

Pasal 56 ayat (1) Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan 
26

Pasal 108Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan 
27

Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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189 Kitab Undang-undang hukum pidanaPasal 189 : 

 
“Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan 

sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau 

membikintak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat- alat 

pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau 

menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
28

 

 

e. Pengaturan Larangan Pembakaran Hutan di Tingkat 

Daerah 

 

 Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah 

(gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri 

atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan 

persetujuan bersama Bupati/Walikota.
29

 

Adapun peraturan yang dikeluarkan Gubernur 

Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan 

kebakaran hutan dan lahan : 

(1). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 

Tahun 2016Tentang Pengendailan Kebakaran Hutan dan 

Lahan pasal 17 ayat (1): 

                                                                 
28

Pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
29

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia) di akses pada 

Jum’at 08 Maret 2019, Pukul 19:40 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)
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“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud  

dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8, 

dipidana denga pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 

pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah)”
30

 

 

(2). Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 

2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

Pasal 16 Ayat (1) : 

“Setiap orang dan/atau badan usaha dengan kesengajaan ataupun 

karena kelalaianya elanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat 

(1),Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 

Rp.50.000.000,- (lima puluh uta rupiah)”
31

 

 

  

                                                                 
30

pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Pengendailan Kebakaran Hutan dan Lahan pasal 17 ayat (1) 
31

Pasal 16 Ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 

2013 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan  
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BAB III 

GAMBARAN UMUMLOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Desa Pemulutan 
 

Desa Pemulutan kini telah berkembang menjadi sebuah 

Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir (OI) bernama Sudi Mampir. nama 

Pemulutan yang kini melekat, diyakini berasal dari sejarah mistis 

seorang puyang di kawasan tersebut yang menangkap buaya dengan 

menggunakan getah (molot) dari pohon pulai.Sangat diyakini 

masyarakat Pemulutan bahwa keturunan puyang tersebut, adalah orang-

orang yang kini dikenal masyarakat sebagai pawang buaya. 

Menurut Logika menangkap buaya dengan menggunakan getah 

di dalam air tidaklah sesuai nalar untuk di lakukan namun, hal ini dapat 

di lakukan dan terjadi di desa Pemulutan  oleh puyang desa Pemulutan. 

Sekitar 800 tahun lalu, di desa ini terdapat tujuh bubungan
32

 tempat 

dimana Puyang-puyang tinggal yang mana puyang tersebut 

yang  dianugerahi Allah SWT kesaktian. Kala itu, nama desa mereka 

adalah desa Sudi Mampir. Kesaktian tersebut berupa ilmu harimau, 

Ilmu buaya, Ilmu ular, ilmu  racun, dukun patah tulang, ilmu besi dan 

kayu serta ilmu menyembuhkan orang gila. Bubungan yang 

dimaksud  adalah rumah orang-orang di kawasan desa Sudi Mampir, 

Mereka masih terbilang keluarga dan rumahnya tidak berdempet. 

Cukup berjauhan satu sama lain tapi berada di satu desa,  yakni desa 

Sudi Mampir yang sekarang namanya berubah menjadi Pemulutan.Dari 

tujuh bubungan tersebut, bubungan buaya memiliki kisah tersendiri. 

                                                                 
32

 Sebutan untuk tempat tinggal/rumah Yudiono Sejarah Sastra Indonesia 

(Jakarta : 2010), 331 

32 
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Karena daerah Sudi Mampir  berada di pinggiran sungai Ogan yang 

begitu luas, banyak buaya bermunculan yang sering kali mengganggu 

masyarakat bahkan sempat memangsa orang. 

Melihat masalah ini, puyang dari Desa Sudi Mampir yang 

bernama Malik khawatir anak cucunya habis dimakan buaya. Ia 

kemudian menebang sebuah batang pohon Pulai yang kemudian 

batangnya dilintangkan di sungai. Oleh muyang tersebut, pohon di 

cacah agar getahnya keluar. Getah yang keluar inilah digunakan untuk 

menangkap  buaya. Cara ini berhasil menangkap buaya yang acapkali 

berulah dan memangsa manusia. Dari sinilah Kegiatan Menangkap 

buaya dengan cara  “Molot“ atau menjerat buaya dengan getah kayu 

puli, sehingga nama desa ini disebut dengan PEMULUTAN. 
33

 

Seiring waktu dan perkembangan zaman yang disertai 

pertumbuhan jumlah  penduduk  maka  Marga
34

 Pemulutan terbagi 

menjadi beberapa desa seperti desa Pemulutan (Pemulutan 

Induk),  desa Talang Pangeran (Sebelum Menjadi Kecamatan 

Pemulutan Barat), Sungai Lebung (sebelum menjadi Kecamatan 

Pemulutan Selatan), Muara Dua, Palu, dan bermacam – macam nama 

desa lain sesuai dengan kondisi dan sejarahnya.  Pada Tahun  ± 1910 

Desa Pemulutan di bagi menjadi dua desa yaitu Desa Pemulutan Ulu 

dan Desa Pemulutan Ilir dengan pembagian wilayah yang berbeda. 

Desa Pemulutan Ulu Meliputi Daerah Lebak Gedong, Lebung Jangkar, 

Pule Cincin, Tanah Mutung, Batang Kosetan Dan Wilayah Lainnya. 

                                                                 
33

Hasil wawancara dengan Kepala desa Pemulutan Imron M.Yusuf di 

tambah dengan infomasi dari kantor Kepala Desa setempat, wawancara di lakukan 

pada hari kamis tanggal 18 Maret 2019 Pukul 15.00 
34

“Marga ialah sebutan untuk pembagian wilayah yang 

didipimpin oleh Pesira” Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (Jakarta 

:2008) , 324 



34 
 

Desa Pemulutan dipimpin oleh seorang Krio (sebutan untuk 

pemimpin setingkat Kepala Desa sebelum tahun  1980an)  yang 

bernama Krio Mahebat yang memimpin dengan bijaksana dan arif. 

Setelah masa jabatan beliau selesai maka diteruskan dengan pemilihan 

krio baru. Pada saat itu terpilihlah Krio Ahmad, tidak lama 

Kepemimpinannya dilanjutkan kepada anaknya yang bernama Bahri 

atau orang pemulutan sering memanggilnya dengan sebutan Krio Bahri. 

Sejarahpun terus berkembang dengan  jumlah masyarakat yang begitu 

banyaknya bertambah, pertumbuhan ekonomi yang mulai maju, 

pemikiran yang terus melahirkan gagasan indah untuk kemajuan desa 

akhirnya pada tahun ± 1940  terpilihlah putra Pemulutan Bernama 

Sa’ari yang cukup tersohor namanya hingga saat ini. Beliau mulai 

memimpin desa Pemulutan Ulu dengan seamngat perjuangan,  karena 

pada saat itu Indonesia benar – benar berjuang untuk Kemerdekaan, 

setelah pascakemerdekaan  Krie Sa’ari bersama Pesira Lettu M. Akip 

(Lettu M. Akip Pimpinan Marga Pemulutan)  memerangi G-30S PKI 

yang melakukan tindakan  menentang Pancasila dan kedaulatan 

Republik Indonesia. 

Setelah lama Krie Sa’ari menjabat sebagai pimpinan desa Pemulutan 

Ulu akhirnya pada tahun 1980 an  terjadi pesta demokrasi untuk 

memilih pemimpin desa Pemulutan dan terpilihlah  Arrohman yang 

menggantikan Krie Sa’ari sampai tahun 1989. 

Pada tahun 1989 terpilihlah Bapak M. Yusuf AR Sebagai 

Pemimpin Pertama yang disebut dengan Kepala Desa Mengganti 

sebutan Krio. Selama satu priode bapak M. Yusuf AR Menjabat dari 

tahun 1989 hingga tahun 1994,  kemudian dilanjutkan dengan 

terpilihnya  Mas’un Hamisa (1994-2004), dari Kepemimpinan Beliau 
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desa Pemulutan terus berupaya untuk lebih maju,  sebagai alumi ABRI 

bapak Mas’un Hs memimpin dengan menerapkan pola disiplin kepada 

masyarakat desa Pemulutan. Kemudian pada akhir 2004 terjadilah 

pemilihan Kepala Desa Pemulutan yang Sekian kalinya, dan terpilihlah 

Putra Asli Pemulutan Ulu Bapak Imron M. Yusuf (2004-2009) dibawah 

kepemimpinan beliau desa Pemulutan mulai menujukkan prestasinya 

ditingkat kabupaten, Propinsi amaupun Nasional dengan menjuari 

berbagai macam lomba seperti lomba Desa BARI, lomba Kreatif Tim 

penggerak PKK, Bidar Dan Lain Sebagainya. Penerapan motto 

kepemimpinannya “BERSAMA  RAKYAT,  PEMULUTAN ULU 

MAJU“. Bapak Imron M. Yusuf berhasil menarik 

semangat  masyarakat Desa Pemulutan Untuk Aktif, Kreatif, dan 

Inovatif mengembangkan desa Pemulutan yang lebih baik dan maju 

lagi.
35

 

Pada Tahun 2007 dibawah kepemimpinan Bapak Imron M. 

Yusuf terjadilah Pemekaran Daerah sehingga desa Pemulutan 

dibagi  menjadi beberapa desa atau sering dikenal dengan sebutan 

Pemekaran Desa. Desa Pemulutan  yang meliputi daerah Lebung 

Jangkar, Tanah Mutung, Batang Kosetan, Lebak Gedong, Pule 

Cincin  yang kemudian dibentuk Desa baru Seperti wilayah Lebung 

Jangkar dan Pule Cincin  menjadi Desa Lebung Jangkar, 

Wilayah  Lebak Gedong menjadi Desa Rawa Jaya, wilayah Tanah 

Mutung dan Batang Kosetan Menjadi Desa Kedukan Bujang. Kepala 

Desa Imron M. Yusuf terus Mengupayakan  Desa Pemulutan 

untuk  berkembang dengan Kuallitas masyarakat yang baik, baik itu 
                                                                 

35
Hasil wawancara dengan Kepala desa Pemulutan Imron M.Yusuf di 

tambah dengan infomasi dari kantor Kepala Desa setempat, wawancara di lakukan 

pada hari kamis tanggal 18 Maret 2019 Pukul 15.00 
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dari segi Agama,  Ekonomi, Pendidikan, Sosial, Budaya dan 

Kesehatan. Diakhir 2009 kembali terjadi Pesta Demokrasi dan 

terpilihlah Hatta H. Hasyim (2009-2015) Sebagai Kepala Desa. Setelah 

masa jabatannya selesai kemudian terpilih lagi Bapak Imron M. Yusuf 

memimpin desa Pemulutan  (2016 sampai Sekarang)  

No Tahun Nama Jabatan Ket 

1  MAHEBAT Krio  

2  AHMAD Krio  

3  BAHRI Krio  

4 1940 an SA’ARI Krio  

5 1980 an ARROHMAN Krio  

6 1989-1994 M. YUSUF AR Kepala Desa  

7 1994-2004 MAS’UN HAMISA Kepala Desa  

8 2004-2009 IMROM M. YUSUF Kepala Desa  

9 2009-2014 HATTA Kepala Desa  

10 2016Sampai 

Sekarang 

IMRONM.YUSUF Kepala Desa  

 

Kondisi Desa Pemulutaan 

 

Desa Pemulutan Secara Administratif  termasuk dalam wilayah 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan 

secara Administratif  terletak di Ibu Kota Kecamatan,  desa Pemulutan 

termasuk daerah  dataran rendah   dengan hampararan lahan sawah 

yang luas dan  disertai aliran sungai Ogan. 
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B. Letak Geografis Desa Pemulutan 

 

Secara geografis desa Pemulutan terletak dibagian Timur 

kabupaten Ogan Ilir dengan luas wilayah lebih kurang 

350 KM2 dan  dengan batas sebagai0020berikut : 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedukan Bujang, Sukarami 

dan Pelabuhan Dalam 

• Sebelah Selatan berbatasan Dengan Desa Pelabuhan Dalam, 

Pemulutan Ilir Dan Sembadak  

• Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Irigasi/ Desa Pelabuhan 

Dalam   

• Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Irigasi/ Desa Pemulutan Ilir. 

          Keadaan Topografi desa Pemulutan  dilihat secara umum berada 

daerah hamparan dataran rendah berawa pasang surut yang dialiri 

dengan sungai besar yaitu sungai Ogan yang merupakan salah satu 

sumber air yang digunakan oleh penduduk yang tinggal di perairan 

sungai tersebut. Jenis tanah Alluvial terdapat di daerah aliran sungai  ( 

DAS ) Ogan tersebar di Desa Pemulutan dengan Warna Tanah Kelabu 

aatau kecokelatan, keadaan tanah Liat, berpasir dan lembab. Apabila 

musim kering  akan menjadi Keras. 
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1. Kota Sumatera Jarak Antar Ibu Selatan dengan Desa 

Pemulutan 
 

Desa pemulutan memiliki jarak yang cukup dekat dari Ibu Kota 

Sumatera Selatan, berikut tabel jarak Desa Pemulutan dengan Ibu Kota 

Sumatera Selatan  

Jarak  (KM) Desa 

Pemulutan 

Ibu Kota 

Kecamatan 

Ibu Kota 

Kabupaten 

Ibu Kota 

Porvinsi 

Desa 

Pemulutan 

Ulu 

0,0    

Ibu Kota 

Kecamatan 

 0,1   

Ibu Kota 

Kabupaten 

  36  

Ibu Kota 

Porvinsi 

   30 

 

C. Masyarakat Desa Pemulutan 

1. Prasarana Umum yang  terdapat di desa Pemulutan 
 

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses upaya yang di lakukan di dalam 

pelayanan publik , berikut prasarana yang terdapat di Desa Pemulutan 

No Jenis Prasarana Volume Kondisi Lokasi 

1 Jalan Kabupaten 1500 M RT.01-06  

2 Jalan Desa 2000 M Rusak 

Ringan 

RT 01-

06 
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3 JalanLingkungan/Rabat 

Beton 

1000 m  Baik RT 01-

06 

4 Jembatan Beton 0  RT 06 

5 Jembatan Kayu 1 Rusak 

Ringan 

RT 01 

6 Gedung SD 1 Unit Baik RT 06 

7 Gedung TK PGRI 1 Unit Baik RT 06 

8 Gedung PAUD 1 Unit Baik RT 01 

9 Gedung PAUD 1 Unit Bai RT 02 

10 Gedung PAUD 1 Unit Baik RT 06 

11 Gedung Posyandu 1 Unit Baik RT 04 

12 Kantor Kepala Desa 1 Unit Baik  RT 06 

13 Tanah Pemakaman 

Umum 

2 Lokasi Baik RT01&

06 

14 Musholla Al-Ikhlas 1 Unit Baik RT 06 

15 Musholla 1 Unit Baik RT 01 

16 Masjid Daarussalam 1 Unit Baik RT 03 

17 Rumah Dinas Camat 1 Unit Baik RT 06 

18 Puskesmas 1 Unit Baik RT 06 

19 Kantor Pasar Kalangan 1 Unit Baik RT 06 

20 Dll    

 

2. Aset Desa/ Kekayan Desa Pemulutan 
 

Aset Desa dalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan 

asli milik Desa dibeli atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan 

dan belanja Desa atau peolehan lainya yang sah, berikut adalah aset 

Desa Pemulutan : 

No. Jenis Aset Volume Kondisi Lokasi 

1 Tanah Kas Desa  Baik Desa 

2 Tenda Pesta 5 Unit Baik Desa 

3 Kursibesi utk balai 

desa 

50 Unit Baik Desa 

4 Meja Kayu 8 Unit Baik Desa 
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5 Kursi Kantor 8 Unit Baik Desa 

6 Kursi Tamu Desa  1 Set Baik Desa 

7 Laptop 1 Unit Baik Desa 

8 Printer 1 Unit Baik Desa 

9 Kipas Angin 3 Unit Baik Desa 

10 AC 2 Unit Baik Desa 

11 Lemari Arsif Surat 2 Unit Baik Desa 

12 Papan Informasi 1 Unit Baik Desa 

13 Sound Sistem 1 Unit Baik Desa 

14 Dispenser 1 Unit Baik Desa 

15 Bola Volli 4 Unit Baik Desa 

16 Bola Takraw 4 Unit Baik Desa 

17 Jam Dinding 3 Unit Baik Desa 

18 TV 1 Unit Baik Desa 

19 Mesin Pompa Air  1 Unit Baik Desa 

20 Kompor Gas 1 Set Baik Desa 

 

3. Demografi Desa Pemulutan 
 

a.  Kependudukan Desa Pemulutan 

 

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar 

pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah 

penduduk desa Pemulutan Ulu  adalah 2480 Jiwa dengan jumlah 

Kepala Keluarga 691 Kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar 

pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas 

SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga 

potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, 

khususnya pembangunan Desa Pemulutan. Berkaitan dengan 

kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah 

penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya. 

 

Laki- Laki Perempuan Jumlah 
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1.225 Jiwa 1.272 Jiwa 2.497wa 

 

b. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa Pemulutan 
 

Jumlah penduduk Desa Pemulutan cenderung meningkat 

karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta 

penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar. 

Tabel : Jumlah dan Laju Pertumbuhan PendudukDesa Pemulutan 

Tahun 2017-2018 

No Rukun Tetangga Jumlah Penduduk 

2017 2018 

1 RT 01 332 468 

2 RT 02 328 345 

3 RT 03 300 344 

4 RT 04 481 540 

5 RT 05 345 352 

6 RT 06 541 554 

 

c. Kepadatan dan Persebaran Penduduk Desa Pemulutan 

 

Persebaran penduduk di Desa Pemulutan relatif merata, 

secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap Rukun Tetangga 

(RT) terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah 

masing-masing RT berbeda maka tingkat kepadatan penduduknya 

terlihat beda pada tahun 2016. RT 04 dan 06 , merupakan wilayah 

dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di wilayah Desa 

Pemulutan , Sementara itu RT.03  merupakan tingkat kepadatan 

terendah. 
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d. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis 

Kelamin Desa Pemulutan 

Tergambar dari rasio penduduk usia kelompok umur 0-5 

dan 6-10 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya. Kemudian 

disusul kelompok umur 26-30 dan 31-35. Rasio jenis kelamin 

penduduk Desa Pemulutan menunjukkan bahwa penduduk 

perempuan relatif lebih banyak dibandingkan laki-laki. 

Tabel Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin pada setiap RT 

di Desa Pemulutan 

No. Rukun 

Tetangga 

Jumlah JUMLAH Jumlah 

KK Laki- 

Laki 

Perempuan 

1 RT 01 220 208 428 126 

2 RT 02 164 166 330 106 

3 RT 03 154 149 303 85 

4 RT 04 239 285 524 145 

5 RT 05 160 188 348 88 

6 RT 06 278 269 547 141 

Jumlah 1215 1265 2480 691 

 

4. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Pemulutan 
 

a. Sumber Daya Manusia Desa Pemulutan 
 

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan 

subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus 

kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena 

itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. 
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Pada saat ini SDM di Desa Pemulutan cukup baik dibandingkan pada 

masa-masa sebelumnya. 

 

b. Pendidikan Masyarakat Desa Pemulutan 

 

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat 

kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada 

khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan 

mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan 

mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya 

mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya 

akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja 

baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat 

mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu, selain itu 

mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang 

menunjukan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Pemulutan. 

Tabel : Jumlah Penduduk Bedasarkan Tingkat Pendidikan Desa 

Pemulutan Tahun 2018 

No. Keterangan Laki- Laki Perempuan Jumlah 

1 Tamat SD 349 398 747 

2 Tamat SMP/MTs 167 172 339 

3 Tamat SMA/ MA 249 181 430 

4 S.1 65 73 138 

5 S.2 5 10 15 

6 Pelajar SD 160 177 337 

7 Pelajar SMP 100 80 180 

8 Pelajar SMA 75 70 145 

9 Mahasiswa 25 33 58 

10 Tidak Sekolah 5 18 23 

11 Belum Sekolah 150 158 308 
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Tabel : Jumlah Penduduk Bedasarkan Tingkat Pendidikan Desa 

Pemulutan Tahun 2018 

No Keterangan RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 RT 06 

L

K 

P

R 

L

K 

P

R 

L

K 

P

R 

L

K 

P

R 

L

K 

P LK PR 

1 Tamat SD 76 78 44 54 32 50 86 95 39 5

0 

76 69 

2 Tamat 

SMP/MTs 

23 20 36 33 24 22 23 37 15 19 37 37 

3 Tamat 

SMA/ MA 

35 27 26 24 35 20 37 32 37 25 45 34 

4 S.1 11 5 2 2 11 8 3 11 7 9 16 25 

5 Pelajar SD 39 40 16 14 17 22 34 36 14 31 35 37 

6 Pelajar 

SMP 

18 5 12 7 7 9 16 3 15 16 14 22 

7 Pelajar 

SMA 

5 8 11 5 9 6 3 15 10 8 14 9 

8 Mahasiswa 2 3 1 1 2 3 2 7 4 8 4 4 

9 Tidak 

Sekolah 

0 2 1 0 0 0 1 8 0 0 0 1 

10 Belum 

Sekolah 

14 18 17 24 18 17 33 39 22 22 30 35 

 

c. Kesehatan Masyarakat Desa Pemulutan 

 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Pemulutan 

antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. 

Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilaimelalui berbagai 

indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, 

menurunnya angka kematian bayi. 
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d. Kehidupan Beragama Masyarakat Desa Pemulutan 

Penduduk Desa Pemulutan 100 % memeluk agama Islam. 

Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah 

keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik. 

 

e. Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Desa Pemulutan 

Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam 

pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa 

Pemulutan. Wanita dan anak dari komposisi penduduk desa 

Pemulutan , pada Tahun 2017 jumlah penduduk wanita mencapai 1.203 

jiwa atau sekitar 52 % dari total penduduk berjumlah 2.387  jiwa, 

sedangkan jumlah penduduk 0-20 tahun mencapai 1.121 Jiwa sekitar 

45 %. Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup 

perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain 

ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda 

dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang 

seni budaya dan olah raga masih sangat rendah. 

 

f. Budaya masyarakat Desa Pemulutan 

Pada bidang budaya ini masyarakat desa Pemulutan menjaga 

dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para 

leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearipan 

lokal pada setaiap prosesi pernikahan, panen raya serta prosesi cuci 

kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar 

ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam 

melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini 

adalah Lembaga Adat desa Pemulutan (LAD), lembaga ini masih tetap 
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aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. 

 

g. Politik di Desa Pemulutan 

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah 

memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata 

menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik 

ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2002 tentang 

Partai Politik. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, 

UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 

DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan demokrasi 

telah dimamfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak 

demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan 

partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses 

pemilihan umum di Desa Pemulutan. 

 

h. Keadaan Ekonomi Desa Pemulutan dan pertumbuhan Desa 

Pemulutan 

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Pemulutan secara 

umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya 

jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis 

pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber 

dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman 

modal usaha dari pemerintah.  

Yang menarik perhatian penduduk Desa Pemulutan masih 

banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang 
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pertanian dan perkebunan, bagaimana masyarakat berbuat untuk 

menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, 

masyarakat untuk mendapakan ilmu pengetahuan dibidang pertanian 

dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta 

penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh 

pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenanga 

yang dinanamakan PPL di desa Pemulutan belum berekerja 

sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya.  

Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan. Pada hal 

potensi ada.Berikut ini tabel mata pencarian penduduk Desa Pemulutan 

dari Tahun 2016
36

 

No Mata Pencaharian Jumlah  ( Orang ) Persentase Jumlah 

Penduduk 

1 Petani 792 32 % 

2 Buruh Harian Lepas 38 2 % 

3 Pedagang 25 1 % 

4 Peternak 36 2 % 

5 PNS/POLRI/TNI 32 1 % 

6 Tenaga Honorer 97 3 % 

7 Ibu Rumah Tangga 524 20 % 

8 Sopir 10 0 % 

9 Buruh Bangunan 81 3 % 

10 Nelayan 18 0 % 

11 Bengkel 6 0 % 

12 Pelajar/ Usia Dini 874 35 % 

13 Tidak Bekerja 40 5 % 

Jumlah 2.480 100 % 

 

 
 

                                                                 
36

Data Demografi ini di peroleh dari hasil wawancara dengan Sekertaris 

Desa di tambah dengan infomasi dari kantor Kepala Desa setempat, wawancara di 

lakukan pada tanggal 8 Maret 2019  


