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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Isu lingkungan merupakan suatu isu yang menjadi perhatian dalam 

penelitian hubungan internasional saat ini. Isu lingkungan hidup pertama kali 

diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970an dan 

kini kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global karena proses yang 

menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan. Asia Tenggara merupakan 

kawasan yang berada di daerah tropis sehingga memiliki musim kemarau yang 

panjang. Hutan-hutan akan mengalami kekeringan dan mudah sekali terjadi 

kebakaran.  

Pada tahun 1997 merupakan periode awal terjadinya bencana kebakaran 

hutan secara besar-besaran ketika kebakaran hebat melanda hampir seluruh dunia 

akibat adanya fenomena El-Nino. Iklim El-Nino dalam tingkat tinggi yang terus 

melanda Indonesia pada tahun tersebut, sehingga menyebabkan kebakaran hutan 

dalam jumlah besar dibeberapa daerah di Indonesia antara lain Kalimantan dan 

Sumatra. Pada tahun tersebut total hutan diseluruh dunia yang mengalami 

kebakaran mencapai 25 juta hektar dan 11,7 juta diantaranya adalah kebakaran 

hutan di Indonesia.1Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dunia 

1Mukhammad Syaifulloh, 2013, Pembentukan ASEAN Agreement On Transboundary Haze 

Pollution, Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Jember, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015, 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59083/Mukhammad%20Syaifulloh.pdf?

sequence=1 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59083/Mukhammad%20Syaifulloh.pdf?sequence=1
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59083/Mukhammad%20Syaifulloh.pdf?sequence=1
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khususnya yang sering terjadi di Indonesia, semakin menjadi perhatian 

internasional sebagai isu ekonomi dan lingkungan, karena dianggap sebagai 

ancaman potensial dalam pembangunan berkelanjutan dan harus ditindaklanjuti. 

Perhatian tersebut semakin besar karena efek langsung yang ditimbulkan dari 

kebakaran hutan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta 

kontribusinya yang tinggi dalam pemanasan global. Kebakaran hutan skala besar 

di Indonesia terjadi pada tahun 1997 hal ini merupakan kebakaran hutan terparah 

dengan luas wilayah terbakar 11,69 juta hektar dan luas terjadi di Pulau Sumatera 

dengan luas area terbakar mencapai 2,07 juta hektar, dengan jumlah kerugian 

hingga US$ 3 milyar.2 

 Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia tahun 1997 

mengakibatkan pencemaran asap lintas batas ke beberapa negara tetangga di 

ASEAN khususnya Malaysia dan Singapura karena kedua negara ini merupakan 

negara yang berada paling dekat dengan Indonesia. Beberapa dampak yang 

ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan ini, munculnya masalah pada sektor 

lingkungan hidup berupa penurunan kualitas udara pada ketiga negara tersebut, 

lalu munculnya berbagai macam gangguan kesehatan seperti infeksi saluran 

pernapasan akut (ISPA), kerugian pada sektor ekonomi yaitu pendeknya jarak 

pandangan membuat sebagian besar transportasi penerbangan harus dibatalkan. 

Pembatalan sebagian besar penerbangan ini sangat berpengaruh terhadap jumlah 

kunjungan yang masuk ke Indonesia, Malaysia dan Singapura sehingga terjadi 

kerugian yang besar dalam sektor pariwisata. Selain itu kebakaran hutan dan lahan 

                                                           
2Ari Pamungkas, Mencari Solusi di Tengah Kebakaran Hutan di Indonesia, 2012, diakses pada 

tanggal 10 Oktober 2015 pada http://www.wwf.or.id/?26222/Mencari-Solusi-Di-Tengah-

Kebakaran-Hutan-Di-Indonesia, 

http://www.wwf.or.id/?26222/Mencari-Solusi-Di-Tengah-Kebakaran-Hutan-Di-Indonesia
http://www.wwf.or.id/?26222/Mencari-Solusi-Di-Tengah-Kebakaran-Hutan-Di-Indonesia
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dianggap dapat memberikan tiga ancaman strategis bagi dunia yaitu penipisan 

lapisan ozon, berkurangnya oksidasi atmosfer serta pemanasan global. Ketiganya 

mempunyai kekuatan untuk mengubah dan mengganggu peran keseimbangan 

atmosfer yang penting dalam sistem ekologi global. 

Pasca kebakaran hutan tahun 1997 dan atas saran ASEAN Chair of 

Evironmental Affairs maka dibuatlah pertemuan The ASEAN Ministerial Meeting 

on Haze pada tahun 1997. Pertemuan ini merupakan awal tindakan regional yang 

spesifik dalam menanggulangi masalah polusi asap lintas batas. Dalam pertemuan 

ini dibuatlah Regional Haze Action Plan (RHAP) sebagai bentuk komitmen lebih 

dalam dan lebih detail terhadap ASEAN Co-operation Plan on Transboundary 

Pollution. Selanjutnya, pada tahun 1998, dalam KTT ASEAN di Vietnam 

mengeluarkan Hanoi Plan of Action yang menegaskan perlunya diadakan 

tindakan lanjutan dari RHAP dengan membuat perjanjian internasional yang 

mengikat secara hukum.3 

Lebih lanjut, suatu negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian 

internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari kesepakatan 

yang telah dicapaioleh para pihak pembuat perjanjian internasional. Perjanjian 

internasional menurut Mochtar Kusumatmadja adalah “Suatu perjanjian yang 

diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk 

mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Dapat dikatakan perjanjian 

internasional jika perjanjian internasional dilakukan oleh subjek hukum 

internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional, dimana subjek 

                                                           
3Rahmi Deslianti Afni, Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asap Lintas Batas “ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution” Tahun 2014, diakses pada tanggal 10 Oktober 

2015, http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/3182/3098 

http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/3182/3098
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hukum internasional tersebut adalah negara, individu, dan kelompok tertentu.4 

Perjanjian internasional jika dilihat dari segi pembuatanya, dapat dibagi dalam 

tiga tahap yaitu: perundingan, penandatanganan dan pengesahan (ratifikasi). 

Perjanjian internasional bersifat penting sehingga memerlukan persetujuan dari 

badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian. Jadi suatu perjanjian 

internasional, untuk dapat mengikat suatu negara, harus ditetapkan melalui suatu 

pengesahan (ratifikasi). Pengertian Ratifikasi menurut Mochtar Kusumaatmadja 

bahwa ratifikasi adalah pengesahan atau penguatan oleh badan yang berwenang di 

negaranya terhadap suatu perjanjian.5 

Persetujuan Pencemaran Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution (AATHP) dibuat pada 10 Juni 2002, yang telah 

ditandatangani oleh negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur. Hingga bulan Juli 

2005 hanya 8 negara ASEAN yang telah meratifikasi yaitu Brunei Darussalam, 

Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos dan Kamboja.6 AATHP 

ini, merupakan perjanjian yang mengatur mengenai penanggulangan pencemaran 

kabut asap lintas batas yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan dan lahan 

di kawasan ASEAN. Penanggulangan tersebut dilakukan dengan adanya 

kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. Isi dari perjanjian AATHP 

secara keseluruhan terdiri dari 32 pasal yaitu mengenai ketentuan-ketentuan, 

gambaran kerjasama dan tindakan dalam menanggulangi bencana kebakaran 

                                                           
4Iur. Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional, PT. Rafika Aditama, Jakarta  

Pusat, 2010, hal 19. 
5Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1981, hal 109.   
6Komisi VII DPR-RI Bahas RUU Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze 

Pollution Dengan KLH, 2014, diakses pada 10 Oktober 2015, pada 

http://www.menlh.go.id/komisi-vii-dpr-ri-bahas-ruu-pengesahan-asean-agreement-on-

transboundary-haze-polution/ 

http://www.menlh.go.id/komisi-vii-dpr-ri-bahas-ruu-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-haze-polution/
http://www.menlh.go.id/komisi-vii-dpr-ri-bahas-ruu-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-haze-polution/
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hutan dan kabut asap lintas batas serta dimuat juga dalam sebuah lampiran yang 

berisi mengenai keabsahan perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh masing-

masing pemerintah dari negara anggota ASEAN.  

Tujuan dari perjanjian tersebut adalah mencegah dan menanggulangi 

pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan yang harus 

dilaksanakan melalui upaya nasional, regional dan internasional secara intensif. 

Persetujuan ASEAN tersebut antara lain mengatur mengenai pemantauan, 

penilaian, pencegahan, kesiapsiagaan tangap darurat nasional dan bersama, 

kerjasama teknis dan penelitian ilmiah terkait dengan pengendalian kebakaran 

hutan dan lahan termasuk pemadam kebakaran.7 

Indonesia sebagai negara yang menjadi sumber asap lintas batas belum 

meratifikasi perjanjian tersebut, karena tidak mendapatkan persetujuan dari DPR-

RI yang merupakan suatu badan perwakilan rakyat yang memiliki otoritas untuk 

membuat sebuah kebijakan. DPR RI menganggap ASEAN juga perlu 

menyepakati persetujuan tentang pemberatasan lalu lintas perdagangan illegal 

logging. Isu ini dinilai memiliki kaitan erat dengan kebakaran hutan dan lahan 

yang terjadi di Indonesia, selain itu pemerintah Indonesia juga dinilai belum siap 

menanggung implikasi lanjutan yang akan muncul jika ratifikasi dilakukan, mulai 

dari lemahnya koordinasi lintas sektoral hingga kesiapan regulasi penegakan 

hukum.8 Meskipun Indonesia belum meratifikasi perjanjian AATHP, tetapi 

                                                           
7Teddy Prasetiawan, Implikasi Ratifikasi AATHP Terhadap Pengendalian Kebakaran Hutandan 

Lahan Indonesia, 2014, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015, pada  

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-19-I-P3DI-Oktober-

2014-54.pdf  
8Agustia Putra, 2012, Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi ASEAN Agreement On 

Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002-2014,Jurusan  Ilmu Hubungan 

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-19-I-P3DI-Oktober-2014-54.pdf
http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-19-I-P3DI-Oktober-2014-54.pdf
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selama ini Indonesia selalu hadir dalam setiap pertemuan AATHP sebagai 

pengamat. Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari beberapa program dan 

kegiatan terkait pelaksanaan yang mendukung penerapan AATHP antara lain : a) 

kerjasama dengan Singapura tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

serta mitigasi pencemaran asap lintas batas di propinsi Jambi. b) kerjasama 

dengan Malaysia tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mitigasi 

pencemaran asap lintas batas di propinsi Riau. c) kerjasama regional untuk 

pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di propinsi Riau dan Kalimantan Barat.9 

Untuk meningkatkan kesiapan dalam meratifikasi AATHP, pemerintah 

Indonesia telah melakukan kegiatan sosialisasi AATHP secara berkelanjutan dan 

berkoordinasi baik antar kementrian, lembaga, pemerintah daerah maupun dengan 

masyarakat seperti pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, penguatan 

data dan informasi terkait dengan hot-spot, persebaran asap, pemetaan daerah 

terbakar, sistem peringatan bahaya kebakaran yang diperoleh dari Kementrian 

Kehutanan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta penanggulangan bencana 

asap yang dikoordinasi oleh Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan di 

pimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka 

tanggapdarurat bencana serta pencegahan pencemaran asap lintas batas termasuk 

                                                                                                                                                               
Internasional, Univesitas Riau, diakses pada 

http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%20Agustia

%20Putra%20(0901120048)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1 
9Ibid hal 11 

http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%20Agustia%20Putra%20(0901120048)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1
http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%20Agustia%20Putra%20(0901120048)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1
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gelar pasukan Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), bantuan TNI-

POLRI.10 

Dengan didasarkan pada komitmen, semangat kemitraan, dan tradisi 

solidaritas untuk mencapai perdamaian, kemajuan dan kesejahteraan di antara 

negara ASEAN sebagaimana yang diterapkan dalam Deklarasi Bangkok tahun 

1967 dan menyadari perlunya pencegahan pencemaran asap lintas batas secara 

bersama oleh negara-negara ASEAN serta desakan dan tekanan dari negara 

Malaysia dan Singapura yang mengajukan nota protes kepada pemerintah 

Indonesia tahun 2013 agar segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan 

lahan yang mengakibatkan asap pekat hingga ke negara Malaysia dan Singapura. 

Dukungan untuk segera meratifikasi juga dilakukan oleh World Wide Fun 

Indonesia dengan cara sosialisasi dan berusaha untuk menjalin dukungan dalam 

memberikan pemahaman dan interpretasi pentingnya ratifikasi AATHP melalui 

kerjasama dengan organisasi non-pemerintah. Akhirnya Indonesia memandang 

perlu untuk mengesahkan persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas 

batas karena kebakaran yang terjadi setiap tahun semakin besar dan luas yang 

tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah Indonesia. 

Pada tanggal 16 September 2014, Indonesia telah meratifikasi perjanjian 

AATHP, pada sidang Paripurna DPR melalui Undang-Undang yang dihadiri oleh 

pimpinan dan para anggota DPR RI, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Luar 

Negeri, dan Direktur Perancangan Kementrian Hukum dan HAM.11 Keputusan 

sidang Paripurna DPR RI ini juga menandai dimulainya satu babak baru 

                                                           
10Komisi VII DPR-RI, Op.Cit hal 2 
11Komisi VII DPR-RI, Op.Cit hal 3 
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perjalanan kepemimpinan Indonesia untuk melanjutkan peran dan upaya 

maksimal dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 

tingkat regional ASEAN.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan latarbelakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan diteliti didalam penelitian ini adalah“Bagaimana Proses 

Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 

Oleh Indonesia tahun 2014?" 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses ratifikasi ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) oleh Indonesia tahun 

2014. Kebakaran hutan pada tahun 1997/1998 merupakan kebakaran terbesar 

yang melanda hampir seluruh dunia akibat fenomena El-Nino. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

Untuk perkembangan studi Hubungan Internasional selanjutnya, akan 

ditinjau lebih lanjut mengenai proses ratifikasi ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution (AATHP) oleh Indonesia tahun 2014. Kemudian 

setelah membaca skripsi ini, penulis berharap penelitian dalam kajian ini tidak 
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hanya berhenti sampai disini saja, diharapkan ada penelitian baru tentang suatu 

fenomena yang berhubungan dengan tema dalam penelitian ini. Sehingga hasil 

dari penelitian ini dapat terus dikembangkan seterusnya. 

 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Penulis berharap, penjelasan dalam skripsi ini dapat memberikan 

pemahaman mengenai proses ratifikasi AATHP oleh Indonesia tahun 2014. 

Melalui kesepakatan kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN yaitu 

persetujuan ASEAN mengenai Pencemaran Asap Lintas Batas atau ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution. Selain itu penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan mengenai kebijakan yang sudah dilakukan 

pemerintah Indonesia dalam mengurangi permasalahan asap lintas batas yang 

diratifikasi melalui Undang-Undang. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pertama yaitu milik Mukhammad Syaifulloh, Djoko 

Susilo, Pra Adi Soelistijono, dengan judul “Pembentukan ASEAN Agreement 

On Transboundary Haze Pollution”12Dalam penelitian ini menyimpulkan 

bahwa alasan mengapa ASEAN membentuk AATHP didasarkan pada masalah 

human security yang ditimbulkan oleh kabut asap yang melanda kawasan tersebut 

hampir setiap tahunnya. Kabut asap yang muncul menyebabkan kualitas udara 

                                                           
12Mukhammad Syaifulloh, Drs. Djoko Susilo, M.Si., Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si., 2013, 

Pembentukan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution, Hubungan Internasional, 

Universitas Jember (UNEJ) 
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menjadi buruk sehingga tidak nyaman lagi untuk bernafasdan berakibat pada 

munculnya berbagai macam gangguan kesehatan. Selain alasan human security 

warga Asia Tenggara, perjanjian ini sendiri dibentuk karena melihat dari luasnya 

persebaran kabut asap yang mencapai tiga wilayah negara-negara terdampak serta 

mempercepat pertukaran informasi dan teknologi terkait masalah kebakaran 

hutan, sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan lebih baik. 

Perbedaan penelitian ini dengan milik Mukhammad Syaifulloh, Djoko 

Susilo, Pra Adi Soelistijono yaitu menekankan pada dampak human security yang 

ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang berpengaruh 

pada munculnya berbagai macam penyakit gangguan kesehatan. Sedangkan dalam 

penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan Indonesia 

dalam meratifikasi perjanjian AATHP. 

Penelitian yang kedua milik Noor Falah dengan judul “Pengaruh 

Malaysia dan Singapura Terhadap Indonesia Dalam Proses Ratifikasi 

ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution”13masalah kabut asap 

lintas batas ini masih merupakan tahap yang sedang karena dalam teori konflik 

yang telah dijelaskan, ada beberapa tindakan yang bisa mencapai sampai ke titik 

hubungan antar negara yang begitu parah yaitu perang, sedangkan permasalahan 

penyebaran kabut asap lintas batas ini hanya memiliki tiga kriteria tindakan dari 

negara lain yaitu nota protes, penyangkalan dan tuduhan, dan propaganda di 

dalam dan di luar negeri. Tidak begitu masalah untuk sebuah kasus antar negara 

namun bermasalah di masyarakatnya yang berakibat akan kesehatan para 

                                                           
13Noor Falah, Pengaruh Malaysia dan Singapura Terhadap Indonesia Dalam Proses Ratifikasi 

ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution, 2015, Hubungan Internasional, 

Universitas Mulawarman. 
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penduduk Malaysia dan Singapura.Lambatnya respon Indonesia untuk 

meratifikasi ini bertentangan dengan kebijakan regional yaitu adanya keinginan 

utama ASEAN untuk menjadi kawasan yang bersih dan hijau, dengan mengacu 

pada mekanisme pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan serta melakukan 

sumber daya alam secara lestari. Karena itu dunia internasional bersatu menekan 

Indonesia agar segera meratifikasi AATHP.  

Perbedaan penelitian ini dengan Noor Falah yaitu membahas mengenai 

pengaruh Malaysia dan Singapura terhadap Indonesia dalam proses ratifikasi 

AATHP yang menganggap permasalahan penyebaran kabut asap lintas batas ini 

hanya memiliki tiga kriteria tindakan dari negara lain yaitu nota protes, 

penyangkalan dan tuduhan, dan propaganda di dalam dan di luar negeri. 

Sedangkan penelitian ini menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan Indonesia 

dalam proses meratifikasi perjanjian AATHP pada tahun 2014.  

Penelitian ketiga milik Dwi Wahyuni dengan judul “Permasalahan 

Kabut Asap Dalam Hubungan Indonesia dan Malaysia Pada Periode 1997-

2006”14kabut asap menjadi permasalahan yang mengganggu jika di lihat dari 

kepentingan nasional kedua negara, namun tidak sampai menghalangi kerjasama 

di berbagai bidang diantara Indonesia dan Malaysia. Masalah kabut asap ini, 

justru membuat kedua negara melakukan penanganan bersama untuk 

menyelesaikannya. Ini terlihat bahwa Indonesia dan Malaysia telah memiliki 

kebijakan bersama mengenai kabut asap, berupa MoU pada tanggal 11 Desember 

1997. 

                                                           
14Dwi Wahyuni, 2011, Permasalahan Kabut Asap Dalam Hubungan Indonesia dan Malaysia 

Pada Periode 1997-2006, Skripsi, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Syarif 

Hidayatullah. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dwi Wahyuni yaitu 

menekankan jika dalam permasalahan kabut asap Indonesia dan Malaysia telah 

melakukan penanganan kebijakan bersama berupa Memorandum Of 

Understanding (MoU). Kebijakan tersebut mencerminkan kepedulian terhadap 

masalah kabut asap. Terlihat adanya diplomasi bilateral antara Indonesia dan 

Malaysia untuk mengatasi masalah kabut asap ini. Sedangkan dalam penelitian ini 

lebih menekankan pada kerjasama negara-negara ASEAN dalam mencegah dan 

menanggulangi pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan 

yang harus dilaksanakan melalui upaya nasional, regional dan internasional secara 

intensif yaitu berupa perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze 

Pollution. 

 

Tabel 1.1 Tabel Posisi Penelitian 

NO JUDUL DAN NAMA 

PENELITI 

JENIS 

PENELITIAN 

DAN ALAT 

ANALISA 

HASIL 

1 Mukhammad 

Syaifulloh, Djoko 

Susilo, Pra Adi 

Soelistijono, berjudul 

“Pembentukan 

ASEAN Agreement 

On Transboundary 

Haze Pollution” 

Human Security ASEAN membentuk 

ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze 

Pollution didasarkan 

pada masalah human 

security yang 

ditimbulkan oleh kabut 

asap yang melanda 

kawasan tersebut 

hampir setiap tahunnya. 

Kabut asap yang 

muncul menyebabkan 

kualitas udara menjadi 

buruk sehingga tidak 

nyaman lagi untuk 
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bernafas dan berakibat 

pada munculnya 

berbagai macam 

gangguan kesehatan. 

2 Noor Falah dengan 

judul “Pengaruh 

Malaysia dan 

Singapura Terhadap 

Indonesia Dalam 

Proses Ratifikasi 

ASEAN Agreement 

On Transboundary 

Haze Pollution”. 

Pengambilan 

Keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan kabut 

asap tuntutan dan 

dukungan dari dalam 

dan luar negeri terdiri 

dari Lembaga Swadaya 

Masyarakat Indonesia 

yaitu Walhi dan WWF 

Indonesia yang 

mendukung adanya 

proses ratifikasi 

AATHP. Sedangkan 

lingkungan luarnya 

yang mempengaruhi 

proses ratifikasi 

Indonesia adalah 

Malaysia dan 

Singapura. 

3 Dwi Wahyuni dengan 

judul “Permasalahan 

Kabut Asap Dalam 

Hubungan Indonesia 

dan Malaysia Pada 

Periode 1997-2006” 

Kebijakan Luar 

Negeri 

Kebijakan luar negeri 

Indonesia dengan 

Malaysia dalam 

merespon permasalahan 

kabut asap ini dengan 

menjalin kerjasama 

dalam penanganan 

bersama berupa 

kebijakan Mou. 
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4 Bella Riski Febriana 

dengan judul “Proses 

Ratifikasi ASEAN 

Agreement on 

Transboundary Haze 

Pollution (AATHP) 

oleh Indonesia Tahun 

2014. 

Diplomasi 

Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negosiasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam proses ratifikasi 

AATHP oleh Indonesia, 

terdapat faktor internal 

dan eksternal yang ikut 

mendesak pemerintah 

untuk segera 

meratifikasi AATHP. 

Disini peran WWF 

Indonesia sebagai faktor 

internal sangat 

berpengaruh penting 

dalam mendorong dan 

mempengaruhi 

keputusan yang diambil 

pemerintah Indonesia. 

Serta desakan dan 

tekanan yang diberikan 

pemerintah Malaysia 

dan Singapura dengan 

memberikan nota protes 

kepada pemerintah 

Indonesia, hal ini 

sebagai faktor eksternal. 

 

Pemerintah Indonesia 

telah mengusulkan 

kerjasama ASEAN 

dalam menyelesaikan 

masalah kabut asap 

dilakukan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup 

dalam pertemuan 

informal ASEAN oleh 

para menteri lingkungan 

hidup negara-negara 

anggota ASEAN yang 

disebut Meeting 

Conference of the 

Parties untuk proses 

perundingan. Dari 

pertemuan itu 

menyepakati 

pembentukan Komite 

Pengarah Para Mentri 

Sub-Kawasan ASEAN 
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Ratifikasi 

untuk Pencemaran Asap 

Lintas Batas (The 

ASEAN Sub-Regional 

Ministerial Steering 

Committe on 

Transboundary Haze 

Pollution) 

 

Landasan ketentuan 

ratifikasi perjanjian 

internasional di 

Indonesia ada pada 

Pasal 9 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 24 

Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional 

yang berbunyi 

pengesahan perjanjian 

Internasional yang ada 

pada ayat 1 yaitu 

dilakukan dengan 

undang-undang atau 

keputusan presiden. UU 

ini merupakan lanjutan 

dari Surat Presiden 

Republik Indonesia 

Nomor 2826/HK/1960 

tanggal 22 Agustus 

1960 tentang 

pembuatan perjanjian-

perjanjian dengan 

negara lain. 
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1.5 Kerangka dan Teori Konsep 

1.5.1 Diplomasi Lingkungan 

 Diplomasi lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari dan menangani 

isu-isu lingkungan hidup untuk mencapai kesesuaian dengan kepentingan nasional 

terutama kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri di bidang 

lingkungan hidup suatu negara.15 Dalam diplomasi lingkungan adanya 

perundingan serta peran diplomat suatu negara sangat penting dalam merespon 

permasalahan lingkungan hidup internasional serta adanya aktor-aktor non-

pemerintah yang muncul dan memiliki peran penting dalam berbagai 

perundingan. Peran-peran non-pemerintah tersebut terus berkembang dan akan 

mendorong serta mendesak pemerintah untuk peduli terhadap persoalan yang 

dihadapi.  

Diplomasi lingkungan bisa mencakup dari beberapa persoalan seperti: 

pencemaran udara, pencemaran laut, perdagangan satwa langka, perubahan iklim, 

bioteknologi dan keamanan hayati. Sejak tahun 1997, diplomasi lingkungan 

multirateral mengenai kabut asap telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan 

beberapa negara ASEAN antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan 

Thailand. Diplomasi tersebut menetapkan langkah-langkah penanggulangan kabut 

asap. Diantaranya adalah mencegah, memantau menegakan hukum, mengelola 

lahan gambut secara berkelanjutan, pemadaman dan tanggap darurat. Dalam 

menanggapi isu kabut asap di Indonesia tahun 1997.16 

                                                           
15Andreas Pramudianto, 2011,  Diplomasi Lingkungan Teori dan Fakta, Jakarta:Universitas 

Indonesia (UI-Press), hal 28 
16 Ibid hal 30 
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Kasus kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 1997 dan pada Oktober 

2006, yang melanda hampir sebagian Pulau Sumatera khususnya Riau telah 

menyebabkan kabut asap tebal yang memasuki hingga batas wilayah negara 

Malaysia dan Singapura. Akibatnya negara Malaysia dan Singapura melakukan 

sikap protes kepada pemerintah Indonesia.  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

mewakili Indonesia telah mengusulkan adanya kerjasama ASEAN untuk mencari 

solusi jangka panjang dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan 

dengan mempersiapkan pertemuan darurat Mentri-Mentri Lingkungan Hidup dan 

Mentri lainya se-ASEAN. Dengan membuat pembentukan forum khusus tingkat 

Mentri Lingkungan untuk permasalahan polusi asap lintas batas yaitu The ASEAN 

Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Polluition (MSC). 

Dengan mengadakan pertemuan Mentri Lingkungan Hidup dan Mentri lainya se-

ASEAN pada Oktober 2006, di kota PekanBaru, Riau.17 Tujuan dari pertemuan 

tersebut, untuk mencapai kesepakatan atas penanggulangan masalah kebakaran 

hutan dan lahan yang hasilnya telah disepakati bahwa masalah kebakaran hutan 

dan lahan ini akan ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme bilateral dan 

regional. 

Indonesia merupakan negara yang aktif dalam Konferensi Lingkungan 

Hidup Internasional, dan telah meratifikasi beberapa perjanjian lingkungan seperti 

Deklarasi Stockholm tentang konsep pertanggungjawaban negara terhadap 

pencemaran lingkungan. Dalam permasalahan kabut asap, Indonesia sebagai 

negara sumber kabut asap lintas batas negara memiliki tanggungjawab untuk 

                                                           
17Ibid hal 230 
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mencegah dan mengatasi masalah kabut asap sesuai dengan pasal 21 Deklarasi 

Stockholm.18 Indonesia menggunakan diplomasi lingkungan dalam menangani 

masalah kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk pertanggungjawaban negara 

Indonesia kepada negara-negara ASEAN terutama negara Malaysia dan Singapura 

yang terkena dampak kabut asap lintas batas. Dengan menunjukan adanyan upaya 

nasional melalui pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan oleh 

Indonesia dalam mengatasi masalah kabut asap lintas batas serta upaya 

internasional dalam mengatasi kabut asap yang dilakukan Indonesia dengan 

mengusulkan pembentukan forum pertemuan khusus tingkat Menteri Lingkungan 

Hidup negara-negara ASEAN dikota Pekanbaru, Riau pada Oktober 2006 untuk 

berkerjasama mengatasi masalah pencemaran kabut asap dalam jangka panjang.19 

 

1.5.2 Negosiasi 

Negosiasi menurut Jaqueline M. Nolan-Haley secara umum sebagai proses 

penawaran antara para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tentang suatu 

masalah atau sesuatu hal yang berpotensi menjadi masalah.20 Sarana negosiasi 

merupakan cara penyelesaian masalah yang paling banyak dilakukan dalam 

praktik negara-negara kerena dianggap sebagai langkah paling awal dalam upaya 

menyelesaikan masalah. Bertemunya dua pihak atau lebih dalam suatu masalah 

dimana para pihak menyadari perlunya menyelesaikan masalah secara damai.  
                                                           
18Dina Manurung, 2014, Pengaturan Hukum Internasional tentang Tanggung Jawab Negara dalam 

Pencemaran Udara Lintas Batas: Studi Kasus Kabut Asap Kebakaran Hutan di Propinsi Riau dan 

Dampaknya Terhadap Malaysia dan Singapura, Universitas Sumatera Utara, diakses pada tanggal 

10 Oktober 2015, pada https://media.neliti.com/media/publications/15005-ID-pengaturan-hukum-

internasional-tentang-tanggungjawab-negara-dalam-pencemaran-uda.pdf  
19Ibid hal 12 
20Drs. Mohammad Sholehi, Diplomasi “Praktik Komunikasi Internasional”, Bandung , 2011, hal85 

https://media.neliti.com/media/publications/15005-ID-pengaturan-hukum-internasional-tentang-tanggungjawab-negara-dalam-pencemaran-uda.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/15005-ID-pengaturan-hukum-internasional-tentang-tanggungjawab-negara-dalam-pencemaran-uda.pdf
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Pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, 

pemerintah Indonesia telah melakukan proses negosiasi kepada Malaysia dan 

Singapura dengan melakukan perundingan bilateral yang kemudian berlanjut ke 

tingkat ASEAN dalam menyusun draft-draft kesepakatan untuk menyelesaikan 

masalah kabut asap lintas batas ini. Dimana pemerintah Indonesia mengusulkan 

adanya negosiasi kerjasama ASEAN untuk mencari solusi jangka panjang dalam 

penanganan kebakaran hutan dan lahan akibat adanya sikap protes yang diberikan 

oleh Malaysia dan Singapura. 

Pada Oktober 2006, telah diadakan pertemuan Mentri Lingkungan hidup 

di kota Pekanbaru, Riau yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atas 

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini.21 Hasil dari pertemuan tersebut, 

telah menyepakati pembentukan Komite Pengarah Para Mentri Sub-Kawasan 

ASEAN untuk Pencemaran Asap Lintas Batas (The ASEAN Sub-Regional 

Ministerial Steering Committe on Transboundary Haze Pollution), yang 

beranggotakan lima negara sub-kawasan ASEAN yang selama ini terkena dampak 

dari pencemaran asap lintas batas yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei 

Darussalam, dan Indonesia. Dengan menghasilkan dokumen rencana aksi untuk 

mengatasi masalah kabut asap lintas batas di kawasan ASEAN yang meliputi 

beberapa aspek-aspek yaitu: (a) pencegahan, pemantauan dan penegakan hukum, 

(b) pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan, (c) pemadaman dan tanggap 

                                                           
21Popi Tubulele, Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai 

Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim, 2014, pada 

http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/8_popi_kebakaran_hutan_indonesia.pdf, 

diakses pada 10 maret 2016 

http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/8_popi_kebakaran_hutan_indonesia.pdf


 

20 
 

darurat, (d) pengembangan sistem peringatan dini dan pemantauan serta 

penguatan kerjasama regional dan internasional.22 

Rencana aksi tersebut melibatkan tiga unsur penting yang berperan dalam 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku 

bisnis (HTI/HPH). Implementasi program aksi Indonesia dalam penanganan 

pencemaran asap lintas batas mulai menunjukan perkembangan yang baik, karena 

pada tahun 2006, jumlah titik panas di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di 

Pulau Sumatera telah berkurang. Sementara itu, kerjasama pemerintah Indonesia 

dengan Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi pencemaran asap di 

kawasan Riau juga sudah mulai dilaksanakan.23 

Negosiasi yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara ASEAN adalah 

bentuk dari upaya negara Indonesia untuk menjaga citra dan nama baik Indonesia 

pada dunia internasional bahwa negara Indonesia tidak hanya diam dalam 

mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Tetapi keterbatasan dana, teknologi dan 

personel serta luasnya kebakaran yang terjadi membuat Indonesia lambat dalam 

penanganannya. Hal ini membuat Indonesia memerlukan bantuan dari negara-

negara ASEAN dalam menyelesaikan masalah kabut asap. Indonesia telah 

melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran 

kabut asap lintas batas, seperti mengusulkan kerjasama antara negara-negara 

ASEAN dalam jangka panjang yang menghasilkan pembentukan Komite 

Pengarah Para Mentri Sub-Kawasan ASEAN untuk Pencemaran Asap Lintas 

                                                           
22Fire Bulletin End of Year Special Edition, 2006, pada 

http://awsassets.wwf.or.id/downloads/fb_2006endspc.pdf, diakses pada 23 April 2016 
23ASEAN Selayang Pandang, Edisi ke-19, 2010, pada 

http://www.kemlu.go.id/Documents/ASP%202010.pdf, diakses pada tanggal 20 april 2016 

http://awsassets.wwf.or.id/downloads/fb_2006endspc.pdf
http://www.kemlu.go.id/Documents/ASP%202010.pdf
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Batas (The ASEAN Sub-Regional Ministerial Steering Committe on 

Transboundary Haze Pollution). Hal ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia 

terus berupaya untuk menyelesaikan masalah pencemaran kabut asap lintas batas 

dengan adanya kesepakatan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. 

 

1.5.3 Ratifikasi Perjanjian 

Hukum internasional telah mengatur ketentuan ratifikasi dalam sebuah 

konferensi yang diadakan di kota Wina pada tahun 1969. Konferensi tersebut 

menghasilkan sebuah konvensi yang dinamakan Vienna Convention On The Law 

of Treaties, sampai sekarang menjadi pedoman hukum perjanjian internasional 

diberbagai negara.24 Dalam pasal 2 konvensi Wina 1969 dinyatakan bahwa: 

“Treaty means an international agreement concluded between states in written 

form governed by international law, whether embodied in a single instrument or 

two or more related instruments and whatever is particular designation.” 

Perjanjian tersebut merupakan persetujuan internasional yang diadakan oleh 

negara-negara dalam bentuk tertulis, sehingga perjanjian internasional dalam 

bentuk lisan tidak dapat dimasukan ke dalam jenis perjanjian, meskipun perjanjian 

secara lisan itu melahirkan kewajiban internasional.  

Pada umumnya perjanjian internasional akan segera mengikat bagi negara-

negara pesertanya jika telah melalui proses ratifikasi. Di Indonesia telah dibuat 

                                                           
24Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Op. Cit hal 132 

 



 

22 
 

aturan tentang perjanjian internasional, yang memuat pengesahan perjanjian 

internasional, yang di dalamnya ada ketentuan ratifikasi sebagai landasan yuridis. 

Landasan ketentuan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia ada pada Pasal 

9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 

yang berbunyi pengesahan perjanjian internasional yang ada pada ayat 1 yaitu 

dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.25 Pengesahan 

perjanjian internasioanl yang dilakukan dengan Undang-Undang jika berkaitan 

dengan pasal 10 UU No.24 Tahun 2000 yaitu 1) Masalah politik, perdamaian dan 

keamanan negara, 2) Perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah negara 

Republik Indonesia, 3) Kedaulatan atau hak berdaulat negara, 4) Hak asasi 

manusia dan lingkungan hidup, 5) Pembentukan hukum baru, 6) Pinjaman dan 

atau bantuan luar negeri.26 

 Praktek prosedur ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu secara internal dan eksternal. Ratifikasi 

secara internal dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang dan Peraturan 

Presiden, tergantung pada materi perjanjian internasional tersebut. Sedangkan 

ratifikasi eksternal dilakukan dengan menerbitkan instrument ratifikasi. Ratifikasi 

secara internal tidak menimbulkan konsekuensi keterikatan Indonesia pada suatu 

perjanjian internasional, karena prosedur yang diatur berdasarkan hukum nasional 

yang merupakan urusan domestik suatu negara. Tetapi melalui ratifikasi eksternal 

negara Indonesia akan terikat pada suatu perjanjian internasioanl karena 

                                                           
25I Wayan Parthiana, 2002, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Mandar Maju, Bandung, 

Hal 109 
26Ibid hal 111 
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prosedurnya yang sudah diatur oleh hukum internasional dimana salah satunya 

harus tunduk dan patuh pada hukum intenasional.27 Dalam hukum internasional 

perjanjian inetrnasional yang dibuat menimbulkan kewajiban-kewajiban yang 

mengikat bagi negara-negara peserta  

Proses ratifikasi dengan keputusan presiden berawal dari Departemen Luar 

Negeri yang mengajukan permohonan ratifikasi perjanjian internasional dengan 

keputusan presiden kepada sekretariat negara. Setelah melalui bagian sekretariat 

negara kemudian diberikan kepada presiden melalui bagian ratifikasi kepala biro 

hukum, kemudian ke Debuti 1, yang diteruskan kembali kepada Sekretariat 

Negara. Setelah itu diberikan kepada presiden lagi disertai dengan Rancangan 

Keputusan Presiden (RKP), memo-memo beserta amanat presiden untuk 

ditandatangani oleh presiden. Isi dari amanat presiden tersebut ditujukan kepada 

ketua DPR yang memberitahukan bahwa pemerintah Indonesia telah 

mengesahkan perjanjian internasional tersebut dengan keputusan presiden agar 

diketahui oleh DPR. Rancangan Keputusan Presiden yang telah ditanda tangani 

oleh presiden dan telah menjadi keputusan presiden, diserahkan kembali ke bagian 

ratifikasi sekretariat negara. Setelah itu hasilnya dituangkan ke dalam Lembaga 

Negara oleh Sekertaris Negara untuk kemudian diserahkan pada lembaga-lembaga 

tertinggi negara seperti DPR dan instalansi terkait yang disertai dengan 

autentifikasi yang dikeluarkan oleh kepala biro hukum.28 

 

                                                           
27Ibid hal 115 
28 Ibid hal 125 
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1.6 Metodelogi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisis  

Level analisis dalam penelitian ini yaitu proses ratifikasi AATHP oleh 

Indonesia tahun 2014. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi 

sumber kabut asap di kawasan ASEAN. Kekawatiran terhadap pencemaran lintas 

batas akibat kebakaran hutan dan lahan ini telah menjadi perhatian regional, 

dibentuklah kerjasama ASEAN yaitu persetujuan ASEAN mengenai Pencemaran 

Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 

(AATHP). Level analisanya menggunakan level analisa korelasionis karena 

tingkat unit eksplanasi dan unit analisanya sama yaitu masuk dalam negara-

bangsa. 

 

1.6.2 Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Dalam penjelasan 

metodologis yang dimaksud dengan deskriptif adalah upaya untuk memberikan 

gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, menjawab pertanyaan 

“bagaimana”dalam penelitian ini penulismencoba menjelaskan bagaimana proses 

AATHP oleh Indonesia tahun 2014. 

 

1.6.3Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, dikumpulkan 

dari metode pengambilan data dengan turun langsung ke lapangan di Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta sertaberbagai sumber buku, 
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jurnalserta internet. Selanjutnya data tersebut diolah dan digunakan untuk 

membantu mempermudah dalam menyelesaikan masalah penelitian ini. 

 

1.6.4Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

data secara sekunder, dimana data-data ini diperoleh dari studi pustaka meliputi, 

buku-buku yang ada kaitanya dengan judul yang di ambil, data terdapat dari situs 

internet, majalah, hasil seminar, serta jurnal. Sehingga jenis data merupakan data 

sekunder. 

 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Batasan materi : Penelitian ini difokuskan pada proses ratifikasi ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) oleh Indonesia tahun 

2014. 

b. Batasan waktu  : Pada tahun 2002-2014. Pada tahun 2002 merupakan awal 

terbentuknya perjanjian AATHP yang merupakan periode pertama terjadinya 

bencana kebakaran hutan dan lahan secara besar-besaran ketika kebakaran hebat 

melanda hampir seluruh dunia akibat adanya fenomena El-Nino dan merupakan 

kebakaran terbesar di Indonesia. Tahun 2014, dimana pada tahun tersebut negara 

Indonesia telah meratifikasi perjanjian AATHP menjadi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014. 
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1.7Argumentasi dasar 

Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sementara yaitu 

kebakaran hutan di Indonesia merupakan isu lingkungan yang menjadi pusat 

perhatian negara ASEAN sejak tahun 1997 akibat dari fenomena El-nino. 

Kebakaran hutan tersebut menimbulkan masalah kabut asap lintas batas ke negara 

ASEAN khusunya Malaysia dan Singapura, sehingga hal ini dianggap merugikan 

bagi negara lain. Hal ini membuat masalah pencemaran asap lintas batas menjadi 

topik bahasan dalam kerjasama ASEAN yaitu persetujuan ASEAN mengenai 

Pencemaran Asap Lintas Batas (AATHP) yang telah ditandatangani oleh negara-

negara ASEAN pada bulan Juni 2002 di Kuala Lumpur. Setelah lebih dari 10 

tahun, Indonesia akhirnya meratifikasi perjanjian tersebut melalui sidang 

paripurna DPR pada 16 September 2014 karena adanya desakan dan tekanan dari 

Malaysia-Singapura serta dorongan dari WWF Indonesia. Peratifikasian 

persetujuan AATHP dalam bentuk UU membuat pemerintah memiliki wewenang 

untuk membuat kebijakan publik mengenai persetujuan ini di Indonesia. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini penulis menyusun dalam empat bab. Dan dibagi sebagai 

berikut : 
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3.2Negosiasi Negara Indonesia Dengan Malaysia 
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