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BAB II 

ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION 

Pada bab dua  ini akan membahas tentang proses isu Transboundary Haze 

Pollution sampai terbentuknya AATHP, isi, tujuan dan manfaat dari AATHP. 

2.1 Isu Polusi Kabut Asap Lintas Batas. 

Pencemaran lingkungan yang sering terjadi banyak dilakukan oleh 

kegiatan manusia yaitu berupa pencemaran udara atau polusi asap. Pencemaran  

udara adalah perubahan kondisi dan fungsi udara yang berkaitan dengan 

pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran udara, saat ini dianggap masalah 

serius yang mendapat perhatian dari seluruh negara di dunia. Pencemaran udara 

dapat terjadi jika dalam lingkungan terdapat bahan atau unsur-unsur zat berbahaya 

yang masuk ke dalam atmosfir yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan 

lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia dan menurunkan kualitas 

lingkungan hidup.  

Pencemaran kabut asap yang melebihi batas kewajaran akan menimbulkan 

dampak buruk pada kehidupan makhluk hidup. Secara umum polusi asap lintas 

batas adalah adanya pencemaran polusi udara yang terjadi dalam suatu negara, 

yang dipengaruhi oleh atmosfer menyebabkan polusi tersebut menyebar dan 

memasuki wilayah negara lain. Pencemaran kabut asap merupakan masalah utama 

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa peristiwa 

pencemaran kabut asap yang melintasi batas negara selama beberapa dekade 

terakhir dianggap penting, seperti kebakaran hutan terbesar tahun 1997 di 
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Indonesia. Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia menjadi perhatian 

penting bagi negara ASEAN, karena negara Indonesia merupakan penyumbang 

terbesar pencemaran kabut asap. Kebakaran yang terjadi menghasilkan asap 

kebakaran hutan dan lahan secara umum berisi gas CO, CO2, H2O, ditambah 

dengan unsur-unsur yang sudah ada di udara seperti N2, O2, CO2, H2 O.
29

 

Kebakaran hutan tahun 1997 di Indonesia, menurut WWF Indonesia telah 

menghasilkan emisi gas rumah kaca sebanyak 0,81-2,57 giga ton karbon. Jumlah 

itu sebanding dengan 13-14% total emisi karbon dunia yang dihasilkan oleh bahan 

bakar fosil pertahunnya.
30

 Kebakaran tersebut dapat menyebabkan kontribusi 

yang cukup besar terhadap pemanasan global.  

Berdasarkan penelitian Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) 

sekitar 60% penduduk Indonesia menghirup udara yang tidak sehat akibat kabut 

asap pada tahun 1997-2006. Implikasi dari bencana kebakaran hutan tersebut telah 

banyak menimbulkan kerugian baik dalam sektor sosial, ekonomi dan hubungan 

dengan negara lain.
31

 Akibat pencemaran kabut asap yang cukup besar, emisi 

karbon yang dilepaskan ke atmosfer ini dianggap dapat membahayakan bagi 

pembangunan berkelanjutan, karena karbon dioksida berpengaruh pada efek 

rumah kaca yang dapat menyebabkan pada pemanasan global. Peningkatan 

permukaan air laut juga dapat memperparah efek rumah kaca yang membuat 
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menipisnya lapisan ozon, sehingga kebakaran hutan dan lahan akan menjadi 

perhatian penting bagi negara diseluruh dunia karena dampak yang diberikan 

dapat merugikan dan membahayakan bagi kehidupan manusia dimasa depan. 

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak tahun 1997 di Indonesia, 

telah berkontribusi dalam mengirimakan asap hingga lintas batas negara seperti 

Malaysia dan Singapura. Pada kebakaran hutan dan lahan tahun 2006, Malaysia 

dan Singapura mendesak Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah 

kebakaran hutan dan lahan.
32

 Karena kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan 

dan lahan sangat menggangu dan membahayakan bagi warga negara Malaysia dan 

Singapura. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi pada tahun 2011, kebakaran 

tersebut kembali menimbulkan pencemaran kabut asap tebal hingga lintas batas 

negara Malaysia dan Singapura. Sikap protes kembali ditunjukan oleh negara 

Malaysia dan Singapura denganterus menekan negara Indonesia. Kemudian tahun 

2013 kebakaran hutan dan lahan besar kembali terjadi di Indonesia, hal ini sudah 

menjadi agenda tahunan di Indonesia tetapi kebakaran tahun 2013 merupakan 

puncak penanganan kebakaran hutan yang berdampak besar setelah kebakaran 

hutan dan lahan tahun 1997.
33

 

Pada kebakaran hutan dan lahan tahun 2013 ini pencemaran kabut asap 

cukup tebal dan terjadi hingga berbulan-bulan menyebabkan peningkatan jumlah 

korban rawat inap pada setiap rumah sakit daerah kebakaran. Kebakaran hutan 

dan lahan tahun 2013 ini merupakan tahun yang menjadi puncak kekhawatiran 

pemerintah dari negara tetangga Singapura dan Malaysia karena kualitas udara 
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yang buruk akibat kabut asap tebal kebakaran hutan dan lahan mencapai angka 

PSI 401.
34

 Negara Indonesia salah satu negara berkembang yang menjadi sorotan 

oleh dunia internasional karena kerusakan hutan tropis yang sangat tinggi setiap 

tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan suatu bentuk 

pencemaran lingkungan yang bersifat transnasional, yang telah memberikan 

dampak kabut asap tebal hingga mengganggu kelangsungan hidup dan kegiatan 

ekonomi pada sebagian negara lain dalam lingkung regional ASEAN. Besarnya 

dampak yang diakibatkan oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di 

Indonesia, membuat ancaman terhadap stabilitas regional ASEAN. Hal ini 

membuat negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk memperkuat kebijakan 

nasional dan strategi untuk mencegah dan mengurangi kebakaran hutan dan lahan 

yang berdampak pada timbulnya pencemaran kabut asap lintas batas.  

ASEAN mengambil langkah dan inisiatif untuk meningkatkan kerjasama 

regional, sub regional, serta nasional secara terorganisasi dalam upaya 

pengambilan kebijakan terhadap permasalahan lingkungan lintas batas, yang 

difokuskan pada masalah pencemaran kabut asap. Dengan kesepakatan bersama 

negara-negara Asia Tenggara, ASEAN membentuk sebuah persetujuan ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dengan tujuan untuk 

lebih memperkuat kerjasama internasional dalam mengembangkan kebijakan 

nasioanl dalam pencegahan dan pemantauan pencemaran asap lintas batas melalui 

pertukaran informasi, konsultasi, penelitian dan pemantauan.
35
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2.2 Terbentuknya ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution. 

Isu lingkungan di wilayah Asia Tenggara telah menjadi fokus dalam setiap 

agenda pertemuan ASEAN, khususnya masalah kebakaran hutan dan pencemaran 

lintas batas. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menyebabkan 

terjadinya polusi kabut asap lintas batas negara ke negara lain. Indonesia menjadi 

salah satu negara dengan kawasan hutan terluas sehingga kebakaran hutan dan 

lahan sering terjadi setiap tahun, dari kebakaran hutan ringan sampai kebakaran 

hutan yang cukup besar. Besarnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di 

Indonesia pada tahun 1997, tidak hanya merugikan bagi Indonesia sendiri tetapi 

juga dirasakan oleh negara ASEAN lainya khususnya Malaysia dan Singapura.  

 Pencemaran udara akibat dari kebakaran hutan dan lahan dianggap 

bertentangan dengan salah satu prinsip hukum internasional bahwa suatu negara 

dilarang melakukan atau mengijinkan suatu kegiatan yang dapat merugikan 

negara lain.
36

 Hal ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara, negara 

yang dirugikan dapat meminta ganti rugi karena terjadinya pencemaran asap lintas 

batas telah menyebabkan terganggunya lingkungan negara lain. Adanya bencana 

kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap tahun 1997 membuat 

ASEAN melakukan tindakan lebih lanjut untuk menangani masalah ini. 

Upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam menghadapi masalah kabut 

asap telah dilakukan sejak dulu, ASEAN telah berupaya dengan membentuk 

perjanjian-perjanjian di bidang lingkungan hidup agar kawasan Asia Tenggara 

menjadi kawasan yang hijau dan ramah lingkungan. Perjanjian yang dibuat oleh 
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ASEAN terkait masalah lingkungan hidup sudah ada sejak tahun 1978. Pada 

tahun 1995, dibentuklah ASEAN Senior Officials on the Enviroment (ASOEN), 

ASOEN ini membahas mengenai masalah polusi udara lintas batas, tetapi dalam 

perjanjian ini tidak terlalu memfokuskan terhadap permasalahan kabut asap lintas 

batas negara. Lalu ASEAN membentuk sebuah forum yaitu Haze Technical Task 

Force (HTTF), forum ini sebagai lanjutan dari ASOEN. Negara Indonesia 

ditunjuk sebagai ketua forum HTTF, dan tujuan utama dari forum ini adalah untuk 

memusatkan kegiatan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 

serta pencemaran polusi kabut asap lintas batas di kawasan ASEAN.
37

 

Pada tahun 1999 ASEAN menerapkan Zero Burning Policy yang 

merupakan aturan-aturan tentang bagaimana seharusnya melakukan pembersihan 

dan pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran yang beresiko terhadap 

munculnya kabut asap lintas batas negara. ASEAN juga mengumpulkan para 

menteri lingkungan hidup, NGO dan pengusaha-pengusaha perkebuanan dalam 

sebuah pertemuan sesi dialog yang bertujuan untuk mengenalkan kebijakan tanpa 

pembakaran agar penerapanya dapat dilakukan secara maksimal dalam mencegah 

terjadinya kebakaran hutan dan lahan. ASEAN membentuk sebuah kerangka 

kerjasama yaitu Strategic Plan Of Action on Enviroment 1999-2004 (SPAE). 

Tujuan dari SPAE ini adalah untuk menanggulangi polusi kabut asap yang 

memasuki lintas batas negara sebagai dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di 

negara anggota ASEAN dan wilayah Asia Tenggara.
38

 

                                                           
37

Ibid hal 136 
38

Ibid hal 138 



35 
 

Pembentukan perjanjian mengenai pencemaran asap lintas batas, ada 

beberapa tahap perjanjian yang dilakukan sebelum terbentuknya AATHP yaitu 

yang pertama adanya kesepakatan The Kuala Lumpur Accord on Evironment and 

Development pada 19 Juni 1990 di Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Mentri-

Mentri Lingkungan Hidup negara anggota ASEAN. Kesepakatan ini merupakan 

bentuk kesadaran negara-negara ASEAN bahwa mengelola lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan merupakan tindakan yang tepat untuk kesejahteraan 

masyarakat ASEAN.Dalam kesepakatan ini menghasilkan beberapa pasal yang 

salah satunya mengenai polusi lintas batas.
39

 

Tahap kedua, tanggal 27-28 Januari 1992 dalam Konferensi Tingkat 

Tinggi (KTT) ASEAN ke 4 di Singapura yang menghasilkan Singapore 

Resolution on Evironmental and Development yang salah satu isinya juga 

mengenai penanganan masalah polusi lintas batas, bencana alam kebakaran hutan 

dan kampanye anti kayu tropis. Pada pertemuan tersebut masalah polusi asap 

lintas batas menjadi perhatian khusus, karena pada tahun 1991 terjadi lima kali 

kebakaran di Asia Tenggara dan adanya KTT Rio De Jenairo yang melahirkan 

kesepakatan salah satunya mengenai perlindungan hutan.
40

 

Tahap ketiga, pada 21 Oktober 1994 dalam pertemuan informal Mentri 

Lingkungan ASEAN di Kuching, Sarawak. Dalam pertemuan ini mentri-mentri 

memberi saran untuk adanya usaha kerjasama regional yang lebih kuat dalam 

menangani kasus-kasus lingkungan.Tahap keempat, setelah kebakaran hutan 

tahun 1997, atas saran ASEAN Chair of Evironmental Affairs dibuatlah pertemuan 
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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.
41

 

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.
42

 Tahap 

terakhir, dibentuklah Persetujuan Pencemaran Asap Lintas Batas (ASEAN 

Agreement On Transboundary Haze Pollution) yaitu proses penyusunan AATHP 

dikoordinasi oleh negara Malaysia dengan bantuan United Nations Environmetal 

Programe (UNEP) yang telah ditandatangani oleh negara-negara ASEAN pada 10 

Juni 2002 di Kuala Lumpur dan mulai berlaku pada 25 November 2003. Hal ini 

didasari atas isi dari pasal 29 AATHP bahwa persetujuan akan mulai berlaku 

setelah negara keenam yaitu Thailand menyerahkan instrumen ratifikasinya dan 

melapor kepada kepala Sekretariat ASEAN. Hingga bulan Juli 2005 hanya 8 

negara ASEAN yang telah meratifikasi yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos dan Kamboja.
43
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2.2.1 Tabel negara yang telah meratifikasi ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution:
44

 

Negara Anggota Tanggal Ratifikasi Persetujuan dengan 

Sekretaris Jenderal ASEAN 

Malaysia 3 Desember 2002 18 February 2003 

Singapura 13 Januari 2003 14 Januari 2003 

Brunei 

Darussalam 

27 February 2003 23 April 2003 

Myanmar 5 Maret 2003 17 Maret 2003 

Vietnam 24 Maret 2003 29 May 2003 

Thailand 10 September 2003 26 September 2003 

Laos 19 Desember 2004 13 July 2005 

Camboja 24 April 2006 9 November 2006 

Philippin 1 February 2010 4 Maret 2010 

 

 

AATHP ini, merupakan perjanjian yang difokuskan untuk 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 yang telah ikut meratifikasi perjanjian AATHP. Isi dari perjanjian 

AATHP secara keseluruhan terdiri dari 32 pasal yaitu mengenai ketentuan-

ketentuan, gambaran kerjasama dan tindakan dalam menanggulangi bencana 

kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas serta dibuat juga dalam sebuah 
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lampiran yang berisi mengenai keabsahan dan keaslian perjanjian tersebut yang 

ditandatangani oleh masing-masing pemerintah dari negara-negara anggota 

ASEAN.
45

 

Beberapa isi yang menjadi inti dalam perjanjian AATHP adalah:
46

 

a. Pasal 1: Memberikan penjabaran mengenai aspek-aspek umum yang 

berkaitan dengan kabut asap serta tujuan umum dari dibuatnya perjanjian 

AATHP. 

b. Pasal 2: Tujuan Objektif, menjelaskan tujuan dari AATHP yaitu untuk 

mencegah dan memonitor Transboundary Haze Pollution akibat 

kebakaran hutan dan lahan yang harus dikurangi melalui upaya nasional 

terpadu dan kerjasama regional maupun internasional secara intensif dan 

berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian AATHP. 

c. Pasal 3: Prinsip-prinsip dalam melaksanakan perjanjian. 

1) Prinsip tanggung jawab, untuk memastikan kegiatan yang 

dilakukan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan 

membahayakan kesehatan manusia secara nasional maupun negara 

lain yang sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip di dalam 

hukum internasional. 

2) Prinsip kerjasama dan semangat solidaritas untuk mencegah dan 

memonitor dan mengurangi Transboundari Haze Pollution. 

3) Prinsip Pencegahan, untuk meminimalisir dampak dari kabut asap 
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4) Prinsip pembangunan dan pengolahan sumber daya alam yang 

aman. 

5) Prinsip Sosialisasi yang melibatkan segala lapisan masyarakat baik 

dari masyarakat lokal, petani, pemerintah, organisasi non 

pemerintah dan organisasi internasional. 

d. Pasal 5: mengenai pembukaan ASEAN Centre serta penjelasan mengenai 

fungsi, struktur dan tujuan dari ASEAN Centre yaitu sebagai pusat 

penelitian, pengendalian dan untuk memfasilitasi kerjasama dalam 

mengelola dampak asap lintas batas. 

e. Pasal 7: menjelaskan kewajiban negara untuk menunjukan satu atau lebih 

badan sebagai pemantau nasioanl yang dapat memantau semua daerah 

yang rawan kebakaran dan langsung sigap dalam mengambil tindakan 

yang tepat. 

f. Pasal 9: menjelaskan langkah-langkah teknis untuk tindakan pencegahan 

dan mengendalikan kegiatan yang beresiko terhadap kebakaran hutan 

penyebab polusi asap lintas batas. 

g. Pasal 16: menjelaskan teknis kerjasama dalam menangani kebakaran 

hutan, fasilitas dan mobilisasi dalam menanggulangi kebakaran dan 

dampak kabut asap lintas batas. 

h. Pasal 18: membentuk Conference of the Parties (COP), menjadwalkan 

agenda pertemuan COP untuk membahas, meninjau dan melaporkan 

kondisi nasional serta mengevaluasi pelaksanaan AATHP. 
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i. Pasal 20: mengenai pembentukan pengaturan dana, baik untuk aksi 

maupun penelitian, negara anggota wajib memberikan konstribusi sukarela 

untuk dana sesuai keputusan COP maupun memobilisasi sumber daya 

tambahan yang diperlukan dari organisasi lain yang kemudian dana 

tersebut dikelola oleh sekretariat ASEAN dibawah bimbingan COP. 

j. Pasal 27: menjelaskan langkah yang tepat dalam menyelesaikan sengketa 

yaitu diselesaikan dengan cara damai melalui konsultasi dan negoisasi. 

k. Pasal 29: mengenai mulai berlakunya perjanjian AATHP, yaitu setelah 60 

hari negara keenam meratifikasi dan menyerahkan Instrument of 

Ratification ke sekretariat ASEAN. 

 

Adapun 5 prinsip yang terkandung dalam AATHP sebagai panduan bagi para 

pihak negara peserta perjanjian dalam melaksanakan isi perjanjian AATHP yang 

dinyatakan dalam Pasal 3 yaitu:
47

 

  Pertama, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya sesuai dengan 

kebijakan lingkungan dan pembangunannya dan tanggung jawab untuk menjamin 

bahwa kegiatan dalam yurisdiksi tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan 

dan membahayakan kesehatan manusia dari negara lain atau daerah di luar batas 

yurisdiksi nasional. 

Kedua, semangat kesetiakawanan dan kemitraan dan sesuai dengan 

kebutuhan, kemampuan dan situasi masing-masing memperkuat kerjasama dan 
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koordinasi untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai 

akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang harus ditanggulangi. 

Ketiga, mengambil tindakan berhati-hati untuk mengantisipasi, mencegah 

dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran hutan 

dan lahan yang harus ditanggulangi untuk meminimalkan pengaruh yang 

dirugikan. 

Keempat, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam termasuk 

sumber daya hutan dan lahan dengan cara berkelanjutan dan berwawasan ekologi. 

Kelima, dalam mengatasi pencemaran asap lintas batas dengan melibatkan 

semua pihak terkait termasuk masyarakat local, lembaga swadaya masyarakat, 

petani dan perusahaan swasta.   

Pada perjanjian AATHP ini, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan 

oleh negara-negara peserta yang telah meratifikasi, yaitu:
48

 

1. Bekerjasama dalam mengembangkan dan mengimplementasikan 

peraturan-peraturan yang mencegah dan mengawasi polusi asap lintas 

batas negara yang disebabkan oleh kebakaran hutan atau lahan yang harus 

dikurangi, dan untuk mengendalikan sumber kebakaran termasuk 

pemantauan sumber kebakaran, pengembangan suatu sistem peringatan 

dini, pertukaran informasi dan teknologi serta penyediaan bantuan apabila 

diperlukan. 
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2. Apabila polusi asap lintas batas negara bersumber dari wilayah yuridiksi 

suatu negara, maka negara itu harus segera membantu permintaan tentang 

informasi atau konsultasi yang berhubungan dengan kebakaran dari 

negara-negara yang terkena polusi asap tersebut. 

3. Mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif atau tindakan 

lainnya untuk mengiplementasikan kewajiban negara anggota dalam 

perjanjian AATHP ini. 

Selain itu, implementasi dari perjanjian AATHP, negara-negara anggota 

ASEAN harus mematuhi beberapa prinsip yang telah disepakati yaitu:
49

 

1. Sesuai dengan prinsip hukum internasional, negara anggota mempunyai 

hak untuk mengeksploitasi sumber alamnya sesuai dengan kebijakan 

lingkungan, tidak merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat negara 

lain. 

2. Negara-negara anggota harus meningkatkan kerjasama dan koordinasi 

untuk mencegah, mengantisipasi dan mengawasi polusi asap lintas batas 

negara yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.  

3. Dalam menghadapi masalah polusi asap lintas batas, negara harus 

melibatkan semua pihak dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan 

seperti masyarakat, petani, organisasi non pemerintah dan perusahaan 

yang terlibat. 
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Pembahasan mengenai perjanjian AATHP, dilakukan dengan adanya 

pertemuan tingkat menteri bagi negara-negara yang telah meratifikasinya yang 

disebut Meeting Conference Of The Parties (COP). COP dibentuk pada tahun 

2003, tujuan dibentuknya COP ini adalah untuk lebih memfokuskan dan 

menyusun kerangka kerja dan agenda dari perjanjian kabut asap yang telah dibuat 

dan disepakati.
50

 Salah satu kerja sama bidang lingkungan yang menjadi prioritas 

ASEAN adalah memaksimalkan upaya dan kerjasama negara-negara anggota 

ASEAN dalam penanganan dan penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan 

yang menimbulkan dampak pencemaran kabut asap hingga lintas batas negara. 

Dengan adanya COP ini diharapkan adanya semangat dan kepedulian antar negara 

ASEAN dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang ada. 

 

2.2.2 Tabel Pertemuan Conference of the Parties (COP) ASEAN Agreement 

on Transboundary Haze Pollution (AATHP):
51

 

Pertemuan COP Tanggal Tempat Pertemuan 

COP 1 11 November 2004 Hanoi, Vietnam 

COP 2 1 Maret 2007 Brunei Darussalam 

COP 3 5 September 2007 Bangkok, Thailand 

COP 4 8 Oktober 2008 Hanoi, Vietnam 

COP 5 29 Oktober 2009 Singapura 

COP 6  13 Oktober 2010 Brunei Darussalam 
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COP 7 16-18 Oktober 2011 Pnhom Penh, Kamboja 

COP 8 26 September 2012 Bangkok, Thailand 

COP 9 25 September 2013 Surabaya, Indonesia 

COP 10 30-31 September 2014 Vientine, Laos 

 

 

2.3 Tujuan dan Manfaat AATHP 

 Permasalahan kabut asap yang terjadi di Indonesia membuat negara-

negara ASEAN memberikan respon karena dampak polusi asap lintas batas yang 

disebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sejak tahun 1997. Negara-

negara ASEAN terutama negara yang berdekatan dengan Indonesia seperti 

Malaysia dan Singapura merasa dirugikan akibat kiriman kabut asap tebal dari 

kebakaran yang terjadi di Indonesia. Hal ini membuat negara Malaysia dan 

Singapura mengusulkan untuk dibentuknya kerjasama antar negara ASEAN 

dalam mengatasi permasalahan kabut asap lintas batas. Akhirnya dibentuklah 

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution tahun 2002, merupakan 

bentuk inisiatif dan upaya dari ASEAN untuk meningkatkan kerjasama ditingkat 

regional dan sub-regional secara terkoordinasi yang berupa kesepakatan negara 

anggota ASEAN untuk menyelesaikan masalah polusi asap lintas batas. 

Pembentukan AATHP ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kebakaran 

hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia yang menyebabkan pencemaran 

kabut asap hingga lintas batas wilayah negara.
52
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 Pembentukan AATHP ini secara resmi berlaku sejak 25 November 2003, 

karena berlakunnya AATHP setelah 60 hari negara keenam meratifikasi dan 

menyerahkan instrumen ratifikasi ke sekretariat ASEAN.
53

 Tujuan utama dari 

dibentuknya AATHP ini adalah untuk mitigasi, mencegah dan menanggulangi 

pencemaran kabut asap suatu negara yang masuk hingga lintas batas negara, 

akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Mitigasi pencegahan dan penanggulangan 

harus dilakukan melalui upaya nasional, regional dan internasional secara intensif 

pada setiap negara, karena dampak kabut asap dianggap dapat merugikan 

pembangunan berkelanjutan sehingga masalah kebakaran hutan dan lahan menjadi 

perhatian penting bagi negara kawasan ASEAN untuk bisa menyelesaikan 

masalah kabut asap lintas batas agara tidak terjadi lagi.
54

  

Persetujuan AATHP tersebut mengatur mengenai beberapa ketentuan 

dalam pelaksanaan sistem kerjanya seperti, pemantauan, penilaian, pencegahan, 

kesiapsiagaan tanggap darurat nasional dan bersama, kerjasama teknis dan 

penelitian ilmiah terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

termasuk dalam pemadaman kebakaran. Selain itu, manfaat dari pembentukan 

perjanjian AATHP adalah:
55

 

1) Mendorong peran aktif negara anggota ASEAN dalam pengambilan 

keputusan untuk melakukan pemantauan, penilaian, dan tanggap darurat 
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dari kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pencemaran asap 

lintas batas. 

2) Melindungi negara-negara anggota ASEAN dari dampak negatif 

pencemaran kabut asap yang dapat merugikan kesehatan manusia, 

mengganggu produktivitas  masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi 

serta menurunkan kualitas lingkungan hidup. 

3) Memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pencegahan, mitigasi, 

kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran 

hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas. 

4) Memanfaatkan sumber daya manusia dan peralatan yang ada di negara 

ASEAN dan di luar negara ASEAN baik melalui Sekretariat ASEAN 

maupun ASEAN Coordinating Centre untuk melakukan pencegahan, 

mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran asap lintas 

batas. 

5) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui kerjasama 

ASEAN dan bantuan internasional dalam hal pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 

6) Memperkuat manajemen dan kemampuan dalam hal pencegahan mitigasi, 

kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran 

hutan dan lahan baik di tingkat lokal, nasional, maupun regional melalui 

kerjasama ASEAN dan bantuan internasional sehingga pencemaran asap 

dapat lebih dikendalikan. 




