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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan api sebagai alat perluasan lahan merupakan salah satu penyebab langsung 

dari polusi asap lintas batas. Permasalahan ini menjadi penting dikarenakan akan menjadi 

sebuah ancaman yang berdampak pada stabilitas keamanan manusia, ekonomi, sosial, dan 

politik dalam konteks kawasan Asia Tenggara, permasalahan asap menjadi isu penting yang 

mempengaruhi dinamika di kawasan.  

Persoalan persebaran asap yang telah terjadi sejak tahun 1980-an merupakan isu krisis 

lingkungan ASEANyang pertama.1 Hal ini dikarenakan dengan adanya kebakaran hutan 

besar yang terjadi di Indonesia dan menghasilkan kepulan asap yang mengganggu, bukan 

hanya di wilayah Indonesia, tetapi juga menyebar hingga ke wilayah ASEAN lainnya. 

Contohnya pada tahun 1997, kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan dan 

Sumatera menghasilkan asap tebal yang persebarannya mencapai wilayah Singapura dan 

Malaysia. 

Kebakaran hutan inilah yang pertama kali begitu parah terjadi sehingga mengganggu 

jalannya transportasi darat, laut, dan udara sehingga berpengaruh pula terhadap aktivitas 

ekonomi di wilayah Singapura dan Malaysia. Protes pun bermunculan dari kedua negara agar 

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan terkait pokok permasalahan persebaran asap lintas 

negara. 

Sebagai respon, pemerintah mulai membuat strategi-strategi baru dalam mengelola 

hutan. Diantaranya, menerapkan zero burning policy bagi semua perusahaan yang ingin 

                                                             
1 Elliott, Lorraine. “ASEAN and Environmental Cooperation: Norms, Interests and Identity.” The Pacific 

Review, Vol. 16, no. 1 (January 2003): 29–52. Diakses dalam 

http://www.rsis.edu.sg/nts/resources/db/uploadedfiles/ASEAN%20and%20environmental%20cooperation-

norms,%20interests%20and%20identity.pdf. Diakses pada 22 Maret 2016. Pkl 13.40 WIB 

http://www.rsis.edu.sg/nts/resources/db/uploadedfiles/ASEAN%20and%20environmental%20cooperation-norms,%20interests%20and%20identity.pdf
http://www.rsis.edu.sg/nts/resources/db/uploadedfiles/ASEAN%20and%20environmental%20cooperation-norms,%20interests%20and%20identity.pdf
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membuka lahan dengan cara membakar hutan. Walaupun demikian, pembalakan hutan 

semakin meningkat ditambah dengan adanya tekanan dari para pengembang perkebunan 

kelapa sawit.2 Puncaknya adalah pada tahun 1997-1998 terjadi kebakaran hutan di Sumatera 

dan Kalimantan yang juga disebut sebagai bencana nasional dengan kerugian hampir 10 

miliar dolar Amerika dan kabut asap yang menyelimuti Brunei Darussalam, Indonesia, 

Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand selama beberapa bulan.3 

Presiden Soeharto pun akhirnya meminta maaf atas polusi udara yang diterima para 

negara tetangga dari Indonesia.4 Hingga yang paling akhir pada Juni 2013, Presiden SBY 

juga meminta maaf kepada Singapura atas kabut asap kiriman yang terburuk dari Indonesia 

dalam kurun 7 tahun terakhir yaitu dengan indeks standar polutan mencapai 155 (kondisi 

udara tidak baik) dan kepada Malaysia dengan indeks standar polutan mencapai 700 (kondisi 

udara berbahaya).5 

ASEAN sebagai organisasi regional berinisiatif untuk mengangkat masalah polusi 

asap lintas batas lebih lanjut di hadapan para petinggi negara dan mencari solusinya bersama-

sama. Dimulai pada awal tahun 1980-an, dimana ASEAN mulai mengumpulkan ide terhadap 

masalah kabut dan asap di tingkat nasional maupun regional. 

Pada tahun 1992, diadakanlah Konferensi Bandung untuk mengatasi masalah 

transboundary haze pollution atau penyebaran asap lintas batas negara dan serangkaian 

workshops di Indonesia dan Malaysia pada periode 1992-1995 yang menghasilkan 

terbentuknya Haze Technical Task Force (HTTF) pada September 1995  yang kemudian 

                                                             
2Keadaan Hutan Indonesia. Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch, 2001. Diakses dalam  

http://pdf.wri.org/indoforest_full_id.pdf. Diakses pada  22 Maret 2016. Pkl 14.21 WIB 
3Haze Action Online. Diakses dalam  http://haze.asean.org/?page_id=113. Diakses pada 22 Maret 2016. Pkl 

14.48 WIB 
4Kebakaran Hutan dan Lahan. Forest Watch Indonesia. Diakses dalam 

http://fwi.or.id/Katalog/Kebakaran_hutan/Indeks.shtml. Diakses pada 22 Maret 2016. Pkl 15.18 WIB 
5 BBC. “Keadaan darurat akibat kabut asap di Malaysia”. Diakses dalam 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/06/130623_malaysia_asap.shtml. Diakses pada 22 Maret 2016. Pkl 

16.07 WIB 

http://pdf.wri.org/indoforest_full_id.pdf
http://haze.asean.org/?page_id=113
http://fwi.or.id/Katalog/Kebakaran_hutan/Indeks.shtml
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/06/130623_malaysia_asap.shtml
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karena adanya bencana tahun 1997, berkembang menjadi Regional Haze Action Plan (RHAP) 

pada Desember 1997.  

Semua rangkaian action plans dan workshops inilah yang menjadi cikal bakal 

AATHP yang ditandatangani pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia oleh kesepuluh 

negara anggota ASEAN, Mulai berlakupada 25 November 2003, dan diratifikasi oleh 

sembilan negara anggota ASEAN,kecuali Indonesia.6 

Transboundary haze pollution itu sendiri menurut AATHP diartikan sebagai, “haze 

pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the 

national jurisdiction of one Member State and which is transported into the area under the 

jurisdiction of another Member State”.7 Sehingga jelas terlihat bahwa Indonesia ikut 

bertanggung jawab atas persebaran kabut asap di ASEAN. Namun kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Indonesia berbanding terbalik dengan niat ASEAN untuk mengontrol, 

mencegah, dan penindaklanjutan atas tiap transboundary haze pollution yang terjadi, 

Indonesia belum meratifikasi perjanjian ini; paling tidak hingga akhir September 2014. 

Pada Juni 2013 Menteri Lingkungan Hidup, Balthashar Kambuaya, dihadapkan oleh 

pertanyaan-pertanyaan sekitar keikutsertaan Indonesia dalam AATHP. Namun Balthashar 

Kambuaya menjawab bahwa, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah setuju sejak beberapa 

waktu lalu untuk meratifikasi AATHP namun karena Indonesia merupakan negara multi-

partai sehingga keputusan itu baru bisa ditetapkan apabila telah didiskusikan dengan 

parlemen. Meskipun demikian, Indonesia telah menjalankan beberapa poin yang terkandung 

di dalam perjanjian.8 

                                                             
6Haze Action Online. Diakses dalam http://haze.asean.org/?page_id=185. Diakses pada 22 Maret 2016. Pkl 

16.56 WIB 
7 University of Oslo. “ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution”. Diakses dalam 

http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6- 

03/asean_transboundary_pollution.xml. Diakses pada 22 Maret 2016. Pkl 19.21 WIB 
8 Bernama. “Indonesia to Ratify Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution by Year-end.” 2013-07-17. 

Diakses dalam  http://www.mysinchew.com/node/88878. Diakses pada 22 Maret 2016. Pkl 21.06 WIB 

 

http://haze.asean.org/?page_id=185
http://www.mysinchew.com/node/88878
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Permasalahan utama Indonesia dalam meratifikasi AATHP terdapat pada prinsip 

dalam pembentukan perjanjian, sehingga Indonesia menunda untuk meratifikasi AATHP 

demi kepentingan Indonesia terkait negara ASEAN yang lain agar dapat menaikkan posisi 

tawar Indonesia sendiri yang menguntungkan bagi Indonesia. Usaha ASEAN untuk 

mengatasi masalah persebaran asap ini telah maksimum dengan tingkat keberhasilan yang 

minimum. Salah satu penyebabnya adalah belum diratifikasinya AATHP oleh Indonesia 

sehingga pengaruh ASEAN sangat kecil dalam pembuatan kebijakan mengenai masalah 

persebaran asap di Indonesia. Mengingat terbentuknya ASEAN Agreement On 

Transboundary Haze Pollution sejak tahun 2002, maka menjadi penting untuk mengkaji 

apakah Indonesia baru meratifikasi kesepakatan tersebut setelah 12 tahun AATHP terbentuk 

tepatnya pada September 20149 dan menolak meratifikasi pada tahun sebelumnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjabaran yang telah dituliskan pada bagian latar belakang, dapat 

diketahui bahwa permasalahan yang dibahas adalah “Mengapa Indonesia tidak meratifikasi 

ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP)?”. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa lebih dalam mengenai: 

Alasan Indonesia tidak meratifikasi ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution 

(AATHP) 

1.3.2 Manfaat  

a. Manfaat Akademis 

                                                             
9 Kementrian Lingkungan Hidup. “Indonesia Meratifikasi Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)”. 

Diakses dalam  http://www.menlh.go.id/indonesia-meratifikasi-undang-undang-tentang-pengesahan-asean-

agreement-on-transboundary-haze-pollution-persetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintas-batas/. Diakses 

pada 19 Maret 2017  Pkl 09.17 WIB. 

http://www.menlh.go.id/indonesia-meratifikasi-undang-undang-tentang-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-persetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintas-batas/
http://www.menlh.go.id/indonesia-meratifikasi-undang-undang-tentang-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-persetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintas-batas/
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Diharapkan para pembaca dari penelitian ini dapat menambah wawasan, mengenai 

ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution, serta mengetahui alasan Indonesia tidak 

meratifikasi kajian AATHP. 

 

 

 

 

b. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan dalam 

menggunakan teori-teori dalam Hubungan Internasional, serta mendapatkan ilmu baru 

mengenai AATHP. Serta penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk 

mengetahui alasan Indonesia tidak meratifikasi AATHP. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun dan seringkali 

mengakibatkan asap lintas batas yang merugikan negara tetangga terdekat di lingkungan 

ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, maka 

Indonesia beserta negara ASEAN lainnya sepakat untuk mengatasi kebakaran dan dampak 

asapnya tersebut melalui penandatanganan AATHP pada tanggal 10 Juni 2002. Salah satu 

alasan perlunya mengatasi kebakaran hutan dan lahan beserta dampak asapnya tersebut 

secara bersama-sama adalah masalah lemahnya kelembagaan, AATHP telah berlaku pada 

tanggal 25 November 2003 sejak 6 (enam) negara anggota ASEAN meratifikasinya. 

Ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN merupakan hasil dari 

keputusan rasional, dan Indonesia pun mau tidak mau sebagai negara yang selalu 

mendapatkan sorotan negara ASEAN lain juga harus ikut meratifikasi, walaupun dengan 
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keputusan yang lama. Beberapa penelitian telah membahas tentang AATHP di ASEAN, yang 

membahas efektivitas AATHP di negara-negara ASEAN lain serta negara yang 

meratifikasinya. 

Penelitian pertama adalah tentang Kegagalan AATHP dalam Menanggulangi Masalah 

Kebakaran Hutan dan Pencemaran Asap Di Indonesia Tahun 2003.10 Dalam penelitian ini 

menjelaskan kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas sebagai isu rezim ASEAN yang 

membahas mengenai kebakaran hutan dan dampaknya, kepentingan nasional Indonesia dan 

Malaysia mengenai isu kabut asap, danperjanjian kerjasama AATHP. 

Setelah melakukan kerjasama-kerjasama, ternyata efektivitas AATHP tidak 

berlangsung dengan lancar. Penulis menganalisis kegagalan rezim ASEANdalam menangani 

masalah kabut asap di Indonesia. Pokok bahasannya membahas kegagalan ASEAN  pada 

level ASEAN, Level Indonesia, dan tentang lemahnya sentralitas ASEAN sebagai suatu 

rezim, alasan Indonesia belum meratifikasi AATHPdan Upaya pendekatan yang dilakukan 

ASEAN terhadap Indonesia.  

 Kegagalan ini dianalisis dengan menggunakan konsep kerjasama, yaitu kunci dari 

perilaku yang mengarah pada kerjasama terletak pada kepercayaan masing-masing pihak 

(masing-masing negara) bahwa pihak lain juga akan melakukan kerjasama, dimana masalah 

utama yang muncul dari perilaku ini adalah kepentingan nasional masing-masing negara. 

Konsep yang kedua Efektivitas Rezim. Dalam melihat rezim, terdapat usaha dalam 

membangun kerjasama dan mengimplementasinya. Namun permasalahannya, tingkat 

keberhasilan atau implementasi dari sebuah rezim bervariasi, terdapat rezim yang dapat 

dikatakan sukses ataupun gagal.  

                                                             
10 Lidea Fera Kogoya (12/342239/PSP/04560), Kegagalan AATHP ASEAN dalam Menanggulangi Masalah 

Kebakaran Hutan dan Pencemaran Asap Di Indonesia : Tahun 2003, e-skripsi Hubungan 

InternasionalUniversitas Gadjah Mada, 2014. 
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Dalam konsep efektivitas rezim Arild Underdal melakukan pemilahan antara variabel 

dependen, yaitu efektivitas rezim dengan variabel independen, yang terdiri dua hal yaitu, tipe 

permasalahan, dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penyebabnya ada 

dua hal, Pertama terdapat pada karakter dari masalah itu sendiri, beberapa masalah secara 

intelektual kurang rumit atau secara politik lebih ringan daripada yang lain dan karena itu 

lebih mudah untuk diselesaikan.  

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah membahas mengenai tidak 

efektifnya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai solusi yang 

ditawarkan ASEAN untuk penyelesaian permasalahan asap lintas batas dalam kawasan 

regional. 

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis terletak pada kerangka teori dan 

pendekatan yang digunakan dalam pembahasan tidak efektifnya AATHP, penelpiti terdahulu 

menggunakan konsepKerja Sama dan konsepEfektvitas Rezimsedangkan penulis 

menggunakan konsep Aktor Rasional. 

Penelitian kedua adalah tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam 

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.11Penelitian ini membahas tentang 

alasan-alasan dibalik kebijakan pemerintah untuk terus menunda meratifikasi AATHP. Usaha 

ASEAN untuk mengatasi masalah persebaran asap merupakan salah satu konsen utama 

ASEAN dalam penyelamatan lingkungan, namun belum terlihat hasil yang signifikan dalam 

proses perjalanannya. Salah satu penyebabnya adalah belum diratifikasinya AATHP oleh 

Indonesia sehingga pengaruh ASEAN sangat kecil dalam pembuatan kebijakan mengenai 

masalah persebaran asap di Indonesia. 

 Penelitian ini menggunakan teori Rational Choice, teori ini menjelaskan bahwa 

keputusan Indonesia untuk belum meratifikasi AATHP terlihat tidak sesuai dengan tujuan 

                                                             
11 Ira Setiawati Putri (09/280394/SP/23194),  Analisis Kebijakan  Pemerintah Indonesia  dalam ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution , eSkripsi Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada 

2014. 
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akhir Indonesia untuk berhasil memecahkan masalah persebaran asap secara berkelanjutan 

dihadapan ASEAN. Teori yang kedua adalah Shadow of the Future, melalui teori ini dapat 

dipahami bahwa potensi keberhasilan kerjasama dan kegagalan kerjasama mempunyai 

kemungkinan yang sama sehingga sebuah kerjasama harus dipahami melalui logika, diluar 

aspek psikologi dan moral. Teori yang ketiga adalah International Regime. Dalam konteks 

AATHP, teori ini menjelaskan apabila keputusan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian ini 

secara terus menerus didorong oleh berbagai pihak di ASEAN. Karena adanya dorongan 

semangat kemitraan dan kesetiakawanan ASEAN di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup 

se-Asia Tenggara untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan persebaran asap ini yang 

tidak lagi hanya merugikan Indonesia semata, tetapi juga negara-negara disekitarnya. 

 Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis terletak pada pembahasan mengeni 

alasan-alasan dibalik kebijakan pemerintah untuk terus menunda meratifikasi AATHP. 

Perbedaannya ialah peneliti terdahulu menggunakan kerangka teori dan pendekatan Rational 

Choice, Shadow of The Future, dan International Regime dalam penelitiannya. Sedangkan 

penulis menggunakan konsep Aktor rasional. 

Penelitian ketiga berjudul Analisis Efektivitas ASEAN Agreement Transboundary 

Haze Pollution dalam Kawasan ASEAN.12 Penelitian ini membahas mengenai terbentuknya 

AATHP dan menganalisis efektivitas AATHP sebagai perjanjian dalam menanggulangi 

permasalahan asap lintas batas yang ada di kawasan ASEAN. 

Penelitian ini menggunakan Teori Rezim Internasional. Rezim adalah perilaku 

Internasional yang terinstitusi. Sementara menurut Puchala dan Hopkins rezim ada di setiap 

isu-isu subtantif yang ada di Hubungan Internasional. Krasner berpendapat bahwa rezim 

merupakan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit 

maupun eksplisit yang diharapkan hadir untuk mengatur perilaku aktor atas isu-isu tertentu 

                                                             
12 Reza Bayu Ginanjar (071012091), Efektivitas ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution dalam 

Kawasan ASEAN. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 1, Universitas Airlangga 2011. 
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dalam hubungan internasional. Jadi rezim secara umumnya adalah segala perilaku aktor-aktor 

Hubungan Internasional yang mengandung prinsip, norma serta aturan di dalamnya. Perilaku 

ini dapat menghasilkan kerjasama.  

Pendekatan ini berguna untuk menjelaskan bagaimana kemudian negara-negara 

anggota ASEAN membentuk suatu collective agreement dalam menangani permasalahan 

lingkungan khususnya asap lintas batas. Selain itu, untuk mengetahui efektivitas dari rezim 

AATHP melalui konsep efektivitas rezim yang terdiri dari tiga unsur antara lain, out-put, out-

come, dan impact. 

Pada pembahasan mengenai AATHP dalam hal ini dengan tidak terealisasinya tujuan 

utama yang ingin dicapai adalah untuk melindungi dan meminimalisir asap lintas batas dalam 

kawasan (impact). Selain itu, adanya salah satu negara yang tidak mengubah pola prilakunya 

terhadap permasalahan yang ada menjadi nilai tambah bagi tidak efektifnya rezim tersebut 

(out-come). Namun, aturan-aturan dalam rezim dapat dikatakan baik secara prosedural (out-

put). 

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah melihat AATHP sebagai perjanjian 

yang menjadi tolak ukur Indonesia dalam penyelesaian permasalahan asap lintas batas yang 

terjadi pada kawasan Asia Tenggara. Perbedaannya terletak pada peneliti terdahulu 

menganalisis ketidakefektivan AATHP sebagai suatu penyelesaian permasalahan asap lintas 

batas, sedangkan penulis menganalisis rasionalitas kebijakan pemerintah sehingga tidak 

meratifikasi AATHP. 

Penelitian keempat berjudul Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze 

Pollution dalam Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas di ASEAN.13 

Penelitian ini menjelaskan bahwa ASEAN Agreement on Tansboundary Haze 

Pollution (AATHP) ternyata tidak bisa berlaku dengan efektif dalam implementasinya pada 

                                                             
13 Sicilia Mardian Yoe’l, Efektivitas ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution dalam  Penanggulangan  

Pencemaran Asap Lintas Batas di ASEAN. Karya Ilmiah Penelitian, Universitas Islam Kediri 2013. 
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hukum nasional di negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian. Indonesia dan Malaysia 

sebagai negara yang telah meratifikasi AATHP tidak memiliki regulasi nasional tentang 

pencemaran asap lintas batas. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana 

menjelaskan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan 

kasus.Selain itu penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia juga kurang 

memiliki kemauan untuk mengharmonisasi peraturan peundang-undangannya dengan 

AATHP terutama dalam hal kebijakan zero burning policy. Hanya Singapura yang telah 

memiliki regulasi nasional tentang pencemaran asap lintas batas yakni Singapore’s 

Transboundary Haze Pollution Act 2014, Bill No. 18/ 2014. 

Ketidakefektivan AATHP pada implementasinya dalam hukum nasional dipengaruhi 

oleh tiga faktor, tidak ada mekanisme yang jelas dalam mengimplementasikan AATHP, 

tingkat kepatuhan para pihak yang rendah yang ditandai dengan kurangnya kemauan negara 

(para pihak) untuk melaksanakan kewajiban yang tertera dalam AATHP dan pihak ketiga 

yang diberi delegasi kewenangan untuk melakukan monitoring dalam pelaksanaan AATHP 

masih belum terbentuk. Ketidakefektivan AATHP juga ditunjukkan dengan ketiadaan 

perubahan perilaku dan perubahan lingkungan menjadi lebih baik setelah AATHP dibentuk. 

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis adalah keduanya melihat AATHP 

sebagai perjanjian yang dibuat ASEAN dalam menanggulangi permasalahan asap lintas 

batas.Perbedaannya ialah pendekatan yang digunakan dalam melihat efektivitas ASEAN 

Agreement on Tranboundary Haze Pollution. Peneliti terdahulu menggunakan alat analisa 

metode yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan 

kasus. Sedangkan penulis menggunakan  alat analisa eksplanatif melalui pendekatan konsep 

aktor rasional. 
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Penelitian terakhir berjudul Pengaruh Malaysia dan Singapura terhadap Indonesia 

dalam proses Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.14 Penelitian 

ini menjelaskan pengaruh dari Malaysia dan Singapura ke Indonesia dalam proses ratifikasi 

Perjanjian ASEAN tentang polusi asap lintas batas. 

Secara umum AATHP merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum mengatur 

mengenai penanggulangan pencemaran kabut asap agar tidak menyebar keluar lintas batas 

wilayah suatu negara yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan. 

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. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitik, yaitu 

menjelaskan bagaimana proses dan bentuk tekanan Malaysia dan Singapura terhadap 

Indonesia dalam proses ratifikasiASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 

2002-2013. 

Teori yang digunakan yang pertama adalah teori pengambilan keputusan. Model 

pengambilan keputusan ini menentang negara sebagai satu-satunya aktor rasional pengambil 

keputusan, dengan alasan bahwa individu maupun kelompok juga peka terhadap tekanan-

tekanan selain tekanan internasional, seperti pendapat umum, kegiatan kelompok 

kepentingan, ideologi, politik pemilihan serta politik birokrasi. 

Pendekatan ini menjelaskan permasalahan kabut asap tuntutan dan dukungan dari 

dalam negeri terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia yaitu Walhi dan WWF 

                                                             
14 Noor Falah,  2015, eJournal Ilmu Hubungan Internasional. Diakses dalam ejournal.hi.fisip-unmul.org. diakses 

pada 29 Maret 2016, pkl 19.46 WIB. 



 

12 
 

Indonesia yang mendukung adanya proses ratifikasi AATHP. Sedangkan lingkungan luarnya 

yang mempengaruhi proses ratifikasi Indonesia adalah Malaysia dan Singapore. 

Pendekatan kedua ialah konflik kepentingan, menurut pandangan Ralf Dahrendorf 

teori konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang 

terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda di mana ada suatu usaha untuk 

menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh 

kepentingan sebesar-besarnya. 

Untuk memahami penyelesaian masalah kabut asap lintas batas pemerintah Malaysia 

dan Singapura melakukan tindakan melalui tiga tahap yaitu nota protes, penyangkalan dan 

tuduhan dan Propaganda. Masalah ini merupakan masalah yang bersifat sedang di mana tidak 

sampai terjadi peperangan dan proses negosiasi antar pemerintah Indonesia, Malaysia dan 

Singapura terus menjadi jalan damai untuk masalah kabut asap lintas batas sehingga 

penundaan ratifikasi ini bisa menjadi persiapan matang oleh negara Indonesia. 

Selanjutnya ialah Perjanjian Internasional. Dalam prakteknya, perjanjian internasional 

dibagi menjadi dua golongan. Pada satu pihak terdapat perjanjian internasional yang diadakan 

menurut tiga tahap pembentukan yakni, perundingan, penandatanganan dan ratifikasi. 

Dipihak lain perjanjian internasional melewati dua tahap yakni, perundingan dan 

penandatanganan.  

Perjanjian internasional dalam permasalahan mengenai kabut asap lintas batas telah 

dibuat suatu persetujuan bersama yaitu terbentuknya AATHP. Secara kronologis dalam 

pembuatan perjanjian internasional melalui dengan prosedur normal, yaitu: 

Perundingan,Penandatanganan dan Ratifikasi. Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan 

kabut asap lintas batastelah melakukan perundingan dan penandatanganan AATHP, namun 

hingga tahun 2013, Indonesia masihbelum meratifikasinya. 



 

13 
 

Pendekatan yang terakhir adalah Teori Sekuritisasi. Sekuritisasi dikatakan memiliki 

tiga komponen yaitu eksistensial ancaman, tindakan darurat, dan efek hubungan interunit 

dengan melanggar bebas aturan. Karena isu tertentu dianggap ancaman eksistensial, maka 

penanganannya harus spesial. Ancaman eksistensial dijadikan legitimasi bagi pihak-pihak 

tertentu untuk mengambil langkah-langkah di luar jalur normal dalam rangka menangkal 

ancaman eksistensial. Langkah-langkah tidak normal ini berupa pengabaian aturan dan 

prosedur yang biasanya ditaati dalam kondisi normal. 

Persamaan peneliti terdahulu denganpeneliti ialah melihat AATHP sebagai perjanjian 

yang dibuat ASEAN untuk menangani penyelesaian permasalahan asap lintas batas. 

Perbedaannya ialahpeneliti terdahulu meneliti tentang pengaruh negara kawasan regional 

yakni Malaysia dan Singapura terhadap Indonesia dalam proses ratifikasi perjanjian ASEAN 

tentang Polusi Asap Lintas Batas, sedangkan penulis menganalisis rasionalitas kebijakan 

pemerintah domestik sehingga tidak meratifikasi AATHP. 

 

Tabel Posisi Penelitian 

1.1 

No Judul Dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian Dan 

Alat Analisa 

Hasil 

1 Skripsi: Kegagalan 

AATHPASEAN 

dalam 

Menanggulangi 

Masalah Kebakaran 

Hutan dan 

Pencemaran Asap Di 

Indonesia  

 : 2003 

Oleh:Lidea Fera 

Kogoya 

(12/342239/PSP/045

60),  

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Konsep Kerjasama 

Konsep Efektivtas 

Rezim 

 

- ratifikasi kesepakatan 

tersebut lebih banyak 

keuntungannya daripada 

kerugiannya terhadap 

Indonesia 

- perusahaan-perusahaan 

kertas di Indonesia yang 

sangat mempengaruhi 

pembuatan kebijakan 

tersebut dan panjangnya 

jalan prosedur untuk 

memutuskan kebijakan 

tersebut yang harus dihadapi 

oleh para pembuat 

keputusan. 
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2 Skripsi: Analisis 

Kebijakan 

Pemerintah 

Indonesia dalam 

ASEAN Agreement 

on Transboundary 

Haze Pollution 

 

Oleh: Ira Setiawati 

Putri 

(09/280394/SP/2319

4) 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Rational Choice 

Shadow of The Future 

International Regime 

 

- pertimbangan cost dan 

benefit seperti kedaulatan, 

terkait permintaan peta 

digital oleh Singapura dan 

juga pertimbangan ekonomi 

Indonesia dilihat dari 

besarnya pemasukan 

pemerintah pusat dan daerah 

dari sektor hutan hasil 

industri. Sehingga cost yang 

akan dikeluarkan oleh 

Indonesia dirasa tidak 

sebanding 

dengan benefit yang akan di 

dapat dan merupakan 

keputusan yang lebih 

rasional apabila Indonesia 

tidak bergabung dengan 

AATHP. 

3 Jurnal: ASEAN 

Agreement 

Transboundary Haze 

Pollution dalam 

Menangani 

Permasalahan Asap 

Lintas batas 

 

Oleh: Reza Bayu 

Ginanjar 

(071012091) 

 

Skripsi: Alpasan 

Indonesia Tidak 

meratifikasi ASEAN 

Agreement on 

Transboundary Haze 

Pollution (AATHP) 

Oleh: Maria Ansari 

A (Universitas 

Muhammadiyah 

Malang) 

Dekskriptif 

 

Pendekatan: 

Teori Rezim 

Internasional 

 

- AATHPsebagai rezim 

lingkungan khususnya asap 

lintas batas yang terjadi di 

kawasan ASEAN tidak 

dapat berfungsi 

sebagaimana tujuan yang 

telah dicanangkan dalam 

awal pembentukan. 

4 Penelitian Karya 

Ilmiah: Efektivitas 

ASEAN Agreement 

on Transboundary 

Haze Pollution 

dalam 

Penanggulangan 

Pencemaran Asap 

Lintas Batas di 

Yuridis Normatif 

 

Pendekatan: 

Perundang-undangan 

Konsep 

Kasus 

- AATHPdianggap tidak 

efektif pada 

implementasinya dalam 

hukum nasional 

dipengaruhi oleh tiga 

faktor. 

- Tidak ada mekanisme 

yang jelas dalam 

mengimplementasikan 
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ASEAN 

 

Oleh: Siciliya 

Mardian Yoe’l 

(Universitas Islam 

Kediri) 

 

AATHP 

- Tingkat kepatuhan para 

pihak yang rendah yang 

ditandai dengan 

kurangnya kemauan 

negara (para pihak) 

untuk melaksanakan 

kewajiban yang tertera 

dalam AATHP 

- Pihak ketiga yang diberi 

delegasi kewenangan 

untuk melakukan 

monitoring dalam 

pelaksanaan AATHP 

masih belum terbentuk. 

Ketidakefektifan 

AATHP juga 

ditunjukkan dengan 

ketiadaan perubahan 

perilaku dan perubahan 

lingkungan menjadi lebih 

baik setelah AATHP 

dibentuk. 

5 Jurnal: Pengaruh 

Malaysia dan 

Singapura terhadap 

Indonesia dalam 

proses 

ratifikasiASEAN 

Agreement on 

Transboundary Haze 

Pollution 

 

Oleh: Noor Falah 

(Universitas 

Mulawarman) 

Dekskriptif 

 

Pendekatan: 

Teori Pengambilan 

Keputusan 

Konflik Kepentingan 

Perjanjin Internasional 

Teori Sekuritisasi 

 

- Permasalahan kabut asap 

lintas batas masih 

merupakan tahap yang 

sedang karena dalam teori 

konflik 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 hanya memiliki tiga 

kriteria tindakan dari negara 

lain yaitu, nota protes, 

Penyangkalan dan tuduhan, 

dan Propaganda di dalam 

dan luar negeri. 

- Selama 12 tahun Indonesia 

baru meratifikasi perjanjian 

polusi asap karena adanya 

pengaruh kepentingan 

Malaysia dan Singapura 

yang sama-sama mengalami 

kerugian yang besar dan 

mengingat adanya butir 

perjanjian regional yang 

menyatakan menjalin 
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solidaritas dalam 

menyelesaikan 

permasalahan antar negara 

di kawasan. Permasalahan 

ini menjadi bertentangan 

antar negara tetangga yaitu 

Malaysia dan Singapura 

karena Indonesia 

membiarkan proses 

ratifikasi AATHP begitu 

lama sehingga Indonesia 

terkesan harus ditekan 

dahulu dengan Haze Bill 

(peraturan bencana asap) 

yang dibuat Singapura. 

6 Skripsi: Alasan 

Indonesia Tidak 

meratifikasi ASEAN 

Agreement on 

Transboundary Haze 

Pollution (AATHP) 

 

Oleh: Maria Ansari 

A (Universitas 

Muhammadiyah 

Malang) 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

- Rational Actor 

theoryOleh Graham T 

Allison 

 

 

 

1.5 Kerangka Teori dan Pendekatan 

1.5.1 Aktor Rasional 

Penulis menggunakan konsep dari Graham T. Allison yaitu konsep Aktor rasional. 

Konsep ini menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan luar negeri diputuskan yang paling 

rasional dalam sebuah negara. Analoginya dalam bermain catur berkelompok dan tiap 

kelompok mempunyai wakil yang bertugas menggerakkan buah catur tersebut.  Wakil 

tersebut akan berusaha menggerakkan buah catur yang dia anggap pilihan paling rasional 

agar menang atau memakan buah catur lawan.15  Demikian pula dengan sebuah negara, aktor 

                                                             
15 Graham T. Allison, “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis”, dalam S. John Ikenberry.American 

Foreign Policy, Theoretical Essays (3rd edition), (New York: Longman, 1994). Halaman 413 
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pemerintahan mempertimbangkan masukan yang dia anggap rasional untuk dijadikan sebuah 

kebijakan luar negeri. 

Konsep aktor rasional menjelaskan bahwa negara diasumsikan sebagai sebuah aktor 

tunggal rasional yang membuat keputusan sendiri.16 Adapun asumsi-asumsi dasar yang 

berlaku dalam model ini adalah kebijakan merupakan pilihan dari pemerintah nasional yang 

akan memberikan keuntungan terbesar dan kerugian terkecil dibandingkan beberapa alternatif 

pilihan lain. 

Pemerintah atau negara diasumsikan sebagai perilaku individu yang memakai proses 

intelektual. Kepentingan nasional serta tujuan bangsa harus dianalisa berdasarkan untung-rugi 

atas masing-masing alternatif. Konsep model aktor rasional milik Graham T. Alisson yang 

digunakan untuk menjelaskan tahapan pengambilan keputusan pemerintah Indonesia adalah 

sebagai berikut17 : 

1. Goals and Objectives ( Tujuan dan Objek) 

Pada awal sebuah permasalahan, seorang aktor pengambil kebijakan mengurutkan 

seperangkat kemungkinan konsekuensi dalam nilai dan tujuan yang dipengaruhi oleh kondisi 

domestik ataupun internasional. Setiap konsekuesi juga memiliki kerugian. Oleh karena itu 

seorang pengambil keputusan harus dapat membuat urutan pada setiap kemungkinan 

konsekuensi yang akan muncul dari sebuah tindakan.  

 

 

 

2. Alternatives (Alternatif) 

                                                             
16Ibid. Halaman 415-418 
17Graham T. Allison, 1971, Essence of Decission ; Explaining the Cuban Missile Crisis, Canada : Little, Brown 

and Company Limited, hal. 29-30 
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Aktor yang bertindak secara rasional harus memilih di antara alternatif yang ada. 

Dalam teori ini, bisa terdapat lebih dari satu alternatif yang membedakannya dari alternatif 

lain. 

3. Consequences (Konsekuensi) 

Setiap alternatif mempunyai konsekuensi atau hasil dari pilihan yang akan terjadi 

jika alternatif tersebut dipilih. Hal tersebut juga memiliki asumsi yang berbeda karena 

masing-masing alternatif dihadirkan dengan pengetahuan yang berbeda pula. 

4. Choices (Pilihan) 

Tahap terakhir dari model ini yaitu memilih yang alternatif yang konsekuensinya 

berada dalam peringkat atau urutan  tertinggi. Bedasarkan tahapan-tahapan proses 

pengambilan keputusan diatas, aktor yang bertindak secara rasional berfokus pada tujuan dan 

kepentingan nasionalnya. Hal ini didasarkan pada tahapan pertama yaitu goal. Kebijakan 

yang diambil oleh aktor rasional juga berdasarkan kalkulasi untung rugi dari setiap alternatif 

layaknya yang ada pada tahapan kedua, dalam kasus AATHP, Indonesia akan meratifikasi 

atau memilih alternatif lain selain meratifikasi agar tidak berlawanan dengan goal yang 

berupa kepentingan nasional. Tahapan ketiga yaitu konsekuensi, dalam hal ini posisi 

Indonesia yang tidak meratifikasi AATHP diantaranya adalah semakin tidak terstimulasi 

dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan asap lintas batas yang terjadi pada 

hutanIndonesia. Tahapan yang terakhir adalah choice. Tahapan ini merupakan tahapan akhir, 

di mana Indonesia memilih tidak meratifikasi AATHP. 

Dalam penelitian ini model aktor rasional digunakan untuk mempermudah 

mendeskripsikan mengenai proses pengambilan keputusandan secara detail akan dijelaskan 

pada Bab selanjutnya. Teori Rational Actorakan digunakan dalam menjelaskan beberapa 

pertimbangan oleh pemerintah Indonesia terkait denganketerlibatan Indonesia dalam ASEAN 

Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP), dengan melihat kepentingan yang ada 
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serta keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh Indonesia dengan tidak meratifikasi 

AATHP. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Variabel Penelitian : Alasan Indonesia tidak meratifikasi ASEAN Agreement Transboundary 

Haze Pollution (AATHP) 

Unit Analisis : Alasan Indonesia tidak meratifikasi AATHP. 

Unit Explanasi : Proses kebijakan Indonesia dalam meratifikasi AATHP. 

Level Analisa yang digunakan penulis dalam mengkaji pembahasan ini yaitu antara Negara 

bangsa dengan Negara bangsa dan merupakan analisa Korelasionis. 

1.6.2 Metode atau Tipe Penelitian 

Dalam tulisan ini, metode yang tepat untuk digunakan adalah eksplanatif, penulis 

ingin mengkaji alasan pemerintah Indonesia yang tidak meratifikasi ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution. Karena penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, maka 

penulis akan menjawab alasan-alasan yang menjadi rasionalitas Indonesia dalam pembahasan 

penelitian ini. 

1.6.3 Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data ialah Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan 

(library research), yakni dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan, seperti buku-buku, koran, jurnal, laporan, serta akses internet 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

1.6.4 Teknik Analisa data  

Teknik analisis data dalam penelitian adalah dengan menggunakan teknik analisis 

kualitiatif karena sebagian besar data empiris yang penulis sajikan dalam penelitian ini, 

merupakan data yang berbentuk kata-kata, bukan rangkaian angka. Dalam teknik analisis ini, 
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alur yang penulis tempuh dimulai dari reduksi data, penyajian data dan kemudian menarik 

kesimpulan. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian  

1.6.5.1 Batasan Materi 

Batasan isu atau fenomena juga perlu ditegaskan sehingga spesifikasi topik penelitian 

menjadi tegas dan jelas. Maka peneliti menggunakan batasan materi penelitian dan hanya 

berfokus pada alasan Indonesia tidak meratifikasi ASEAN Agreement Transboundary Haze 

Pollution (AATHP). 

1.6.5.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini ialah mulai tahun 2002 hingga 2014. Hal 

ini disebabkan oleh ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP) dibentuk 

pada tahun 2002 dan Indonesia melakukan ratifikasi AATHP pada tahun 2014. 

1.7 Hipotesa  

Pada tahun 2002 ASEAN sebagai organisasi regional membentuk kesepakatan 

bersama untuk mengatasi masalah kabut asap pada tingkat regional yang tertuang dalam 

perjanjian ASEAN dalam Pencemaran Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement On 

Transboundary Haze Pollution) atau AATHP. Dari 10 negara yang menjadi anggota negara 

ASEAN, Indonesia merupakan negara terakhir yang meratifikasi kesepakatan tersebut pada 

tahun 2014. 

Indonesia merasa masih belum saatnya untuk meratifikasi AATHP karena Indonesia 

merasa mampu untuk mengatasi permasalahan persebaran asap lintas Negara ini tanpa 

bantuan luar negeri. Selain itu, butuh waktu lama bagi Indonesia untuk meratifikasi AATHP 

karena kepentingan yang di pegang oleh Indonesia dalam perjanjian ini bukan hanya 

kepentingan Indonesia sebagai anggota ASEAN, tetapi juga kepentingan dalam negeri 

Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Maka dari itu ada pertimbangan cost and benefit dari 
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Indonesia apabila meratifikasi AATHP. Karena dengan meratifikasi perjanjian ini, cost yang 

keluar dari Indonesia untuk menaati setiap pasal dalam perjanjian akan lebih besar dari 

benefit yang di dapat. Yang dimaksudkan dengan cost and benefit disini adalah konsekuensi 

bagi Pemerintah Indonesia pada pemerintahan Presdien Susilo Bambang Yudhoyono apabila 

meratifikasi AATHP. Apabila Indonesia memutuskan untuk meratifikasi, maka akan perlu 

dibuat perubahan sistem dalam pembukaan lahan bagi perusahaan perkebunan. Hal ini akan 

memengaruhi produktivitas dari perusahaan itu sendiri dan pemasukan mereka bagi kas 

Negara. Tentu semua cost yang akan ditanggung oleh Indonesia ini perlu dipertimbangkan 

terlebih dengan benefit yang tidak sebanding, yaitu mendapatkan bantuan dari ASEAN untuk 

mengatasi permasalahan ini sesuai dengan standar dan pakem ASEAN untuk mengontrol, 

mencegah, dan penindaklanjutan atas tiap persebaran asap lintas negara yang terjadi. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini dibagi menjadi atas empat bab, dimana pada tiap-tiap bab terdiri 

dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian. Secara sistematika penulisan 

ini ditulis sebagai berikut: 

BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Teori/ Konsep 

      1.5.1 Model Aktor Rasional (Graham T. Allison) 

1.6 Metode Penelitian 

      1.6.1 Variabel penelitian dan Level Analisa 

      1.6.2 Metode atau Tipe Penelitian 

      1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

      1.6.4 Analisa Data  

      1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

               1.6.5.1 Batasan Materi 

               1.6.5.2 Batasan Waktu 
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1.7 Hipotesis 

BAB II 

Sejarah dan 

Perkembangan ASEAN 

Agreement on 

Transboundary Haze 

Pollution (AATHP) 

2.1 Gambaran Umum ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution (AATHP) 

2.1.1 Sejarah dan Perkembangan 

2.1.2 Tujuan, Mekanisme, dan Prinsip AATHP 

2.2 Proses Ratifikasi ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution (AATHP) 

2.3  Cakupan ASEAN Agreement on Transboundary 

Haze Pollution (AATHP) 

BAB III 

Rasionalitas Indonesia 

tidak Meratifikasi 

Kebijakan ASEAN 

Agreement on 

Transboundary Haze 

3.1  Indonesia dan AATHP 

3.2 Alasan Indonesia tidak meratifikasi ASEAN 

Agreement on ransboundary Haze Pollution. 

3.2.1 Kebijakan Politik Indonesia terkait perjanjian 

AATHP 

3.2.2 Alasan Permasalahan Ekonomi dan 

Pengesahan RUU oleh DPR 

BAB IV 

Penutup 

4.1  Kesimpulan 

4.2  Saran 


