
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini akan membahas mengenai dinamika isu lingkungan yakni 

kebakaran hutan di Indonesia dari pandangan transnational environmental crime, 

dan juga merupakan penelitian yang masuk dalam kategori studi politik 

lingkungan. Pembahasan mengenai lingkungan menjadi penting untuk diteliti 

karena kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Indonesia, dan dampak dari 

kebakaran hutan yakni kabut asap tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional saja 

tetapi telah meluas hingga ke negara-negara tetangga hingga menjadikan peristiwa 

ini sebagai polusi asap lintas batas negara. Dalam beberapa dekade terakhir polusi 

asap lintas batas ini menjadi salah satu permasalahan regional utama di kawasan 

ASEAN karena sudah dibahas di tingkat regional sejak tahun 1990an hingga 

menghasilkan kesepakatan khusus untuk menangani kabut asap lintas batas akibat 

kebakaran hutan di tahun 2002.1  

Kebakaran hutan tersebut sebagian besar berasal dari terbakarnya lahan 

gambut, hal ini dikarenakan lahan gambut bersifat kering dan mudah terbakar, 

kedalamannya bisa mencapai 10 meter dibawah tanah. Kebakaran hutan dan lahan 

merupakan kegiatan yang secara sengaja membakar suatu ekosistem hutan dan 

                                                
1 Muhammad Suryadi, Upaya Penanganan Kejahatan Lingkungan Pembakaran Hutan dan Lahan 

Gambut di Sumatera 2004-2015, Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 2, Tahun 

2017, hal.76 
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lahan gambut dengan tidak terkendali atas dasar efisiensi.2 Adanya peristiwa yang 

sudah dipaparkan diatas dapat digolongkan sebagai kejahatan lingkungan 

transnasional (transnational environmental crime) sesuai dengan penjelasan Rob 

White bahwa suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan 

transnasional apabila terdapat tindakan atau kelalaian yang tidak sah yang 

melanggar hukum, kedua adanya kejahatan yang melibatkan semacam 

pemindahan lintas batas, ketiga adanya kejahatan yang berkaitan dengan polusi 

(udara, air dan tanah), keempat adanya pelanggaran yang berbahaya bagi manusia 

dan lingkungan, dan terkahir adanya dukungan yang difasilitasi oleh negara, juga 

korporasi dan atau aktor kuat lainnya dalam kejahatan lingkungan dengan cara-

cara yang memanfaatkan praktik yang merusak lingkungan.3 

 Polusi asap yang telah menyebar hingga ke negara lain membawa kasus ini 

menjadi permasalahan internasional dibuktikan dengan dilayangkannya nota 

protes oleh Kepala National Environment Agency Singapura kepada Wakil 

Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim 

Indonesia pada Juli 2013.4 Upaya tersebut menunjukkan bahwa adanya polusi 

kabut asap telah memberikan dampak esensial bagi Singapura. Selain itu polusi 

kabut asap di Indonesia sudah menjadi pembahasan sejak tahun 1997 dalam 

agenda Pertemuan Tingkat Tinggi Informal ASEAN II di Kuala Lumpur. 

Pembahasan mengenai upaya penanganan polusi kabut asap ini terus 
                                                
2 Wahyu Catur Adi Nugroho dan INN Suryadiputra, Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut: 

Kebakaran Hutan dan Lahan, Wetlands International, diakses dalam: 

http://www.wetlands.or.id/PDF/Flyers/Fire01.pdf (10/3/2019, 10:50 WIB) 
3 Rob White, 2011, Transnational Environmental Crime Toward an Eco-Global Criminology, 

New York: Routledge, hal.3 
4 La Ode Muhammad Al-Jabar Mokado, Upaya Asean dalam Penanggulangan Kabut Asap Lintas 

Batas Melalui ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution  2015, Skripsi, Jakarta: 

Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal.4 

http://www.wetlands.or.id/PDF/Flyers/Fire01.pdf
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disempurnakan sehingga menghasilkan Perjanjian ASEAN mengenai Polusi Asap 

Lintas Batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 

pada tahun 2002 yang mengatur pendistribusian tanggung jawab dan penanganan 

pencemaran kabut asap pada kawasan regional Asia Tenggara.5. Peneliti memilih 

peristiwa kebakaran hutan Riau tahun 1997 dan 2015 sebagai studi kasus karena 

dalam AATHP dijelaskan bahwa kabut asap yang termasuk dalam pencemaran 

udara lintas batas negara adalah kabut asap yang berasal dari Indonesia yaitu 

hanya daerah Provinsi Riau dan Kalimantan Barat.6  

Kebakaran hutan yang terjadi di Riau tahun 1997 diakibatkan oleh tata 

kelola sumber daya alam yang kurang tepat, dan diperburuk dengan perizinan 

pembukaan lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan.7 Cara 

pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan ini dilakukan oleh perusahaan 

dengan tujuan menghemat pengeluaran karena dianggap lebih murah, yang 

kemudian mengakibatkan kebakaran hutan, hingga pencemaran asap tidak hanya 

dirasakan masyarakat Indonesia tapi juga sampai ke negara tetangga.8 Selain 

kerugian dari sisi kesehatan dan lingkungan, efek dari kebakaran hutan ini juga 

memberikan dampak dalam bidang ekonomi, pariwisata, dan hubungan antar 

negara. 

 Sedangkan kebakaran hutan Riau yang terjadi pada bulan Juni hingga 

Oktober 2015 berjumlah lebih dari 100.000 titik api. Dampak kerugian 
                                                
5 Suryadi, Op.Cit., hal.2 
6 Kardina Gultom, Sekuritisasi Kabut Asap Di Singapura Tahun 1997-2014, Journal of 

International Relations, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016, hal. 36 
7 Ayu Nurul Alfia,Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Keakaran Hutan di Riau 

Dalam Perspektif Hukum Internasional, Diponegoro Law Jurnal, Vol.5 Nomor 3 Tahun 2016, 

Seemarang: Universitas Diponegoro, hal.2 
8 BNPB, Kabut Asap Riau, Jurnal GEMA BNPB (Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi 

Bencana), Vol. 4 No. 2, September 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hal. 3 
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ekonominya pun diperkirakan mencapai lebih dari US$15 miliar atau setara 

dengan 196 triliun Rupiah.9 Juga terdapat banyak kerugian lainnya seperti 

terganggunya perjalanan udara, laut dan darat akibat asap, dan juga dampak 

pencemaran asap yang meluas hingga ke Malaysia dan Singapura. 

Menurut data dari Kementerian Kehutan Republik Indonesia, persentase 

kebakaran hutan dan lahan terjadi karena 10% faktor alam dan 90% faktor 

manusia.10 Faktor manusia otomatis menjadi penyebab terbesar terjadinya 

kebakaran hutan, dalam hal ini perusahaan perkebunan, mereka melakukan 

pembukaan lahan dengan cara dibakar. Atas upaya tindak lanjut pelanggaran 

lingkungan oleh perusahaan, pemerintah sudah merilis daftar perusahaan pelaku 

kebakaran hutan, dan memberikan fakta baru bahwa perusahaan pelaku kebakaran 

hutan tidak hanya berasal dari Indonesia namun juga dari negara lain.  

 Banyaknya perusahaan asing yang menjadi tersangka kasus kebakaran 

hutan menjadikan kasus ini sebagai transnational environmental crime, karena 

perusahaan yang terlibat tidak hanya berasal dari Indonesia melainkan juga dari 

negara lain, dan sebagian besar didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar 

asing. Perusahaan asing tersebut dianggap telah melakukan tindakan atau 

kelalaian yang tidak sah dan melanggar hukum yang mengakibatkan polusi asap 

lintas batas negara. Berdasarkan dengan penjelasan sebelumnya, korporasi dengan 

motif ekonomi ditenggarai menjadi pemicu dominan kebakaran hutan di 

                                                
9 Sarah porter, Dapatkah kebakaran hutan di Indonesia diakhiri? diakses dalam 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160314_indonesia_kebakaran_hutan_20

16 11 Februari 2019, (09/02/2019, 21:07 WIB) 
10 Majelis Eksaminasi, SP3 15 Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan Riau 2015, Jaringan Kerja 

Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI), diakses dalam http://jikalahari.or.id/wp-

content/uploads/2018/07/PR-SP3.pdf hal.11 (7/3/2019, 10:50 WIB) 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160314_indonesia_kebakaran_hutan_2016%2011%20Februari%202019
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160314_indonesia_kebakaran_hutan_2016%2011%20Februari%202019
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160314_indonesia_kebakaran_hutan_2016%2011%20Februari%202019
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160314_indonesia_kebakaran_hutan_2016%2011%20Februari%202019
http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2018/07/PR-SP3.pdf%20hal.11
http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2018/07/PR-SP3.pdf%20hal.11
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Indonesia, hal ini masih menjadi tugas negara yang sulit untuk diselesaikan. Maka 

dari itu penulis dalam penelitian ini akan meneliti lebih lanjut bagaimana isu 

kebakaran hutan di Indonesia menjadi salah satu isu internasional yang masuk 

dalam kategori transnational environmental crime serta penyebab isu ini bukan 

sebagai isu nasional saja melainkan juga sebagai isu kejahatan lintas negara yang 

menjadi tanggung jawab masyarakat internasional.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

         Bagaimana upaya pemerintah Indonesia menangani kasus kebakaran hutan 

Riau sebagai isu kejahatan lingkungan transnasional? 

  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan acuan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah 

kebakaran hutan sebagai isu kejahatan lingkungan transnasional dan untuk 

menggambarkan kasus kebakaran hutan di Riau sebagai praktik kejahatan 

lingkungan transnasional. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

 Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan 

menambah pengetahuan mengenai konsep dalam bidang hubungan internasional. 
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Secara Khusus penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait mata 

kuliah politik lingkungan. 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

gambaran kepada pengkaji Studi Hubungan Internasional mengenai bagaimana 

kasus kebakaran Hutan di Indonesia dalam pandangan konsep Transnational 

Crime dan lebih spesifiknya dalam kategori isu Kejahatan Lingkungan 

Transnasional (Transnational Environmental Crime). 

 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

 Dari sisi manfaat praktis diharapkan hadirnya hasil penelitian ini dapat 

memberikan pemahaman, wawasan, serta informasi kepada penulis maupun 

pembaca mengenai dinamika dari isu lingkungan khususnya kebakaran hutan di 

Indonesia dan pemahaman konsep Transnational Environmental Crime. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

         Untuk melengkapi tinjauan daftar pustaka dan sebagai bentuk pengujian 

apakah penelitian ini relevan untuk diangkat, maka penulis memaparkan empat 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah kebakaran hutan sebagai isu 

lingkungan internasional dan menjadi acuan dari judul penelitian ini.  

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan salah satu bab dari buku 

berjudul Pollution Across Borders Transboundary Fires And Smoke In Southeast 

Asia yang merupakan kumpulan paper dari lebih 20 ahli se-regional ASEAN. Bab 

yang diangkat penulis berjudul Transboundary Haze in Southeast Asia: Dealing 
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with Elusive Regional Solutions and Implications on ASEAN Community oleh 

Mely Cabalerro-Anthony. Bab ini mendeskripsikan bahwa bencana polusi kabut 

asap dapat ditangani bersama-sama diantara negara-negara anggota sejalan 

dengan norma-norma ASEAN. Dalam upaya untuk mengatasi kebakaran hutan 

perlu sebuah mekanisme yang memungkinkan penegak hukum masing-masing 

negara anggota ASEAN untuk bekerjasama dan menerapkan hukum nasional. 

Sejauh ini, kerja sama regional dalam menangani masalah kabut asap telah 

melibatkan sebagian besar pejabat ASEAN, mulai dari pengelolaan lahan gambut 

hingga pemantauan hotspot/kabut asap. ASEAN juga perlu pedoman khusus 

tentang cara menangani sektor swasta karena fakta dilapangan menunjukkan 

bahwa sektor swasta memainkan peran penting dalam masalah kabut asap lintas 

batas. ASEAN juga dapat menetapkan pedoman kesiapsiagaan kesehatan regional 

di berbagai tingkat mulai dari negara anggota serta provinsi di wilayah yang 

terkena dampak. Juga melakukan rencana kesiapsiagaan krisis darurat lokal. 

Secara komprehensif masalah pencemaran kabut lintas batas merupakan agenda 

yang harus dipastikan dan ditindak oleh ASEAN. Jika ASEAN ingin melangkah 

maju dalam tujuannya membangun Komunitas ASEAN yang tidak hanya damai 

dan makmur, tetapi juga "peduli dan berbagi" berurusan dengan masalah kabut 

asap akan membutuhkan kemauan politik dan komitmen semua pemangku 

kepentingan di ASEAN.11 

Penelitian milik Mely Cabalerro-Anthony dijadikan sebagai salah satu 

penelitian terdahulu karena memiliki persamaan ruang lingkup penelitian yakni 

                                                
11 Mely Cabalerro-Anthony, 2018, Pollution Across Borders Transboundary Fires And Smoke In 

Southeast Asia, Toh Tuck Link: World Scientific, Hal. 19 
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mengenai kabut asap lintas batas negara. Adapun yang membedakan dengan 

penelitian penulis adalah penelitian milik Mely Cabalerro-Anthony menggunakan 

pendekatan Organisasi Internasional yakni ASEAN yang mengupayakan 

penyelesaian kasus kabut asap akibat kebakaran hutan  dengan norma-norma 

ASEAN. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada analisa kebakaran 

hutan dari sudut pandang transnational crime. Namun keduanya sama-sama 

meneliti judul dalam regional yang sama yakni ASEAN. 

Penelitian kedua berjudul Sekuritisasi Kabut Asap di Singapura Tahun 

1997-2014 adalah jurnal hubungan internasional yang ditulis oleh Kardina 

Gultom, dalam jurnalnya Kardina menjelaskan bahwa upaya sekuritisasi terhadap 

isu kabut asap berupa aksi nota protes kepada Indonesia terkait kebakaran hutan 

pada tahun 1997 dan 2013. Hal ini dilakukan karena pemerintah Singapura 

menganggap Indonesia telah gagal dalam mengendalikan kebakaran hutan dan 

lahan. Meskipun upaya sekuritisasi terhadap isu kabut asap yang dilakukan 

Singapura di Majelis Umum PBB sempat memicu konflik dalam hubungan 

diplomatik Indonesia-Singapura pada tahun 2006. Namun begitu, sekuritisasi 

kabut asap tersebut tidak berimplikasi pada hubungan kedua negara.12 

Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang pertama, penelitian kedua 

ini juga mengangkat tema kebakaran hutan namun bertujuan untuk memberikan 

penjelasan mengenai dampak kabut asap lintas batas negara terhadap Indonesia 

dan Singapura dan pemahaman mengenai alur sekuritisasi kabut asap yang 

dilakukan oleh Pemerintah Singapura pada tahun 1997-2014 sedangkan penelitian 

                                                
12 Gultom, Op.Cit., hal. 33-43 
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penulis lebih berfokus pada kebakaran hutan dari pandangan transnational crime. 

Kesamaan lainnya yakni studi kasus yang mengangkat waktu dan regional yang 

hampir sama yakni kebakaran hutan dalam rentang tahun 1997-2014 dan masih di 

regional yang sama yakni ASEAN. Jurnal milik Kardina ini menggunakan teori 

Barry Buzan tentang sekuritisasi sedangkan penulis menggunakan pendekatan 

transnational environmental crime.  

         Adapun penelitian terdahulu yang ketiga, merupakan skripsi yang berjudul 

Penanggulangan Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Perspektif Human 

Security. Skripsi yang ditulis oleh Mufidathul Izhmy mendeskripsikan bahwa 

penanggulangan kebakaran hutan yang dilakukan oleh negara belum sesuai 

dengan perspektif human security, karena negara belum bisa menjamin dan 

mengupayakan kesejahteraan rakyatnya walaupun telah menerapkan berbagai 

kebijakan demi menanggulangi kebakaran hutan di Indonesia namun dikarenakan 

koordinasi yang tidak berjalan dengan baik mengakibatkan upaya menjadi belum 

maksimal. Hal ini bisa mengakibatkan adanya konflik regional bahkan konflik 

global.13 

 Kesamaan topik yakni mengenai kebakaran hutan membuat penulis 

menggunakan penelitian ini sebagai salah satu penelitian terdahulu. Selain itu 

penelitian ini dipilih untuk mengetahui pola penelitian karena penelitian kami 

sama-sama mengangkat judul yang ditinjau dari suatu pendekatan tertentu, dalam 

hal ini Mufidathul menggunakan konsep human security sedangkan penulis 

menggunakan transnational crime. Yang membedakan dengan penelitan penulis 

                                                
13 Mufidathul Izhmy, 2016, Penanggulangan Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Perspektif 

Human Security, Skripsi, Makassar: Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. 
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selain dari segi konsep tapi juga dari segi lingkup pembahasan yang mana penulis 

lebih spesifik dan kompleks karena dinamika yang diteliti berfokus pada regional 

ASEAN dengan spesifikasi kebakaran hutan di Indonesia. 

         Penelitian terdahulu yang terakhir, adalah paper yang ditulis oleh Euston 

Quah dan  Helena Varkkey, paper mereka mengangkat judul The Political 

Economy of Transboundary Pollution: Mitigation Forest Fires and Haze in 

Southeast Asia. Dalam jurnalnya Euston Quah dan Helena Varkkey 

mendeskripsikan bahwa kelemahan utama dalam kerjasama penanganan dampak 

kebakaran hutan adalah keengganan industri pelaku yakni perkebunan kelapa 

sawit komersial lokal, Malaysia dan Singapura untuk terlibat. Banyaknya 

penyebab dari kebakaran ini sering dilakukan oleh lokal atau perusahaan asing 

yang disponsori atau dilindungi pemerintah telah membuat pihak-pihak ini hampir 

tak tersentuh ketika dihadapkan dengan kegiatan mitigasi kabut asap. Solusi 

optimal hanya akan dihasilkan bila tiap negara bersedia mengabaikan kepentingan 

ekonomi nasional mereka dan mengakui efek transnasional dari polusi kabut asap. 

Tanpa kontribusi moneter dan non moneter dari semua kategori pemangku 

kepentingan, masalah kabut asap regional di Asia Tenggara tampaknya hanya 

memiliki peluang tipis untuk berresolusi.14 

 Hal yang menarik penulis pada paper ini selain kesamaan topik mengenai 

kabut asap lintas batas adalah adanya kesamaan sudut pandang dalam 

menganalisa penyebab kebakaran hutan, dalam papernya Euston dan Helena 

                                                
14 Euston Quah dan Helena Varkkey, The Political Economy of Transboundary Pollution: 

Mitigation Forest Fires and Haze in Southeast Asia, Nanyang Technological University and 

University of Malaya diakses dalam: 

https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00009140_102526.pdf (21/3/2019, 20:50 WIB) 

https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00009140_102526.pdf
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memaparkan bahwa terdapat tiga sektor industri yang menjadi penyebab terbesar 

kebakaran hutan di Indonesia yakni industri kehutanan (pulp and paper), industri 

minyak kelapa sawit, dan industri pendukung yakni industri yang memproduksi 

komponen untuk digunakan oleh industri yang lebih besar. Perbedaanya dengan 

penelitian penulis adalah paper ini lebih memfokuskan terhadap sisi ekonomi 

negara dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan menggunakan pendekatan 

ekonomi internasional dan organisasi internasional, sedangkan penulis lebih 

berfokus pada kebakaran hutan dari segi kejahatan lingkungan dengan pendekatan 

transnational crime. 

Tabel 1.1 Tabel Posisi Penelitian 

NO. JUDUL DAN 

NAMA PENELITI 

JENIS 

PENELITIAN 

DAN KONSEP 

 

HASIL 

1. Transboundary Haze 

in Southeast Asia: 

Dealing with Elusive 

Regional Solutions 

and Implications on 

ASEAN Community 

 

Oleh: Mely 

Cabalerro-Anthony 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Organisasi 

Internasional 

ASEAN dapat menetapkan 

pedoman kesiapsiagaan 

kesehatan regional di berbagai 

tingkat mulai dari negara 

anggota serta provinsi di 

wilayah yang terkena dampak. 

Juga melakukan rencana 

kesiapsiagaan krisis darurat 

lokal. Secara komprehensif 

masalah pencemaran kabut 

lintas batas merupakan agenda 

yang harus dipastikan dan 

ditindak oleh ASEAN. Jika 

ASEAN ingin melangkah maju 

secara bermakna dalam 

tujuannya membangun 

Komunitas ASEAN yang tidak 

hanya damai dan makmur, tetapi 

juga "peduli dan berbagi" 
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berurusan dengan masalah kabut 

asap akan membutuhkan 

kemauan politik dan komitmen 

semua pemangku kepentingan di 

ASEAN. 

 

2. Sekuritisasi Kabut 

Asap di Singapura 

Tahun 1997-2014 

 

Oleh: Kardina 

Gultom 

Eksplanatif 

 

Pendekatan:  

Linguistic 

Constructivism 

Securitization 

Upaya sekuritisasi terhadap isu 

kabut asap berupa aksi nota 

protes kepada Indonesia pada 

kebakaran hutan Indonesia 

tahun 1997 dan 2013.  Upaya 

sekuritisasi berhasil dilakukan 

oleh pemerintah Singapura 

dengan berbagai upaya 

sekuritisasi, seperti mengirim 

memorandum kepada 

pemerintah Indonesia, ratifikasi 

Perjanjian ASEAN tentang 

Polusi Asap Lintas Batas, kerja 

sama bilateral dengan tujuan 

untuk mengatasi masalah kabut 

asap dan secara resmi 

meratifikasi Asean Agreement 

on Transboundary Haze 

Pollution. Namun, sekuritisasi 

kabut asap oleh pemerintah 

Singapura tidak mempengaruhi 

hubungan bilateral Indonesia 

dan Singapura. Hingga saat ini, 

hubungan antara keduanya 

kedua negara itu terpelihara 

dengan baik. 

 

3. Penanggulangan 

Kebakaran Hutan di 

Indonesia dalam 

Perspektif Human 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Human Security 

Penanggulangan kebakaran 

hutan yang dilakukan oleh 

negara belum sesuai dengan 

perspektif human security, 
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Security 

 

Oleh: Mufidathul 

Izhmy 

(Environmental 

Security) 

walaupun negara sudah 

menerapkan berbagai kebijakan 

demi menanggulangi kebakaran 

hutan di Indonesia namun 

dikarenakan koordinasi yang 

tidak berjalan dengan baik 

mengakibatkan upaya menjadi 

belum maksimal. 

 

4. The Political 

Economy of 

Transboundary 

Pollution: Mitigation 

Forest Fires and 

Haze in 

Southeast Asia 

 

Oleh:  Euston Quah 

dan  Helena Varkkey 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Organisasi 

Internasional, 

Ekonomi Politik 

Internasional 

Banyaknya penyebab dari 

kebakaran ini sering dilakukan 

oleh lokal atau  perusahaan 

asing yang disponsori dan / atau 

dilindungi  pemerintah telah 

membuat pihak-pihak ini hampir 

tak tersentuh ketika dihadapkan 

dengan kegiatan mitigasi kabut 

asap. Solusi optimal hanya akan 

dihasilkan bila tiap negara 

bersedia mengabaikan 

kepentingan ekonomi nasional 

mereka dan mengakui efek 

transnasional dari polusi kabut 

asap. Tanpa kontribusi moneter 

dan non moneter dari semua 

kategori pemangku kepentingan, 

masalah kabut asap regional di 

Asia Tenggara tampaknya hanya 

memiliki peluang tipis untuk 

berresolusi. 
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1.5 Landasan Teori/ Konsep 

1.5.1 Konsep Transnational Environmental Crime 

Kerangka teoritis sebagai pedoman dasar argumentasi digunakan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian, yang kemudian dipilih konsep yang berguna 

bagi penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengutip dari bahan literatur atau 

pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan aspek yang diteliti, tindakan ini 

dimaksud untuk memberikan pondasi teoritis yang akan membantu untuk 

mengaplikasikan metode-metode yang akan digunakan untuk memahami 

fenomena-fenomena dalam Hubungan Internasional khususnya dalam 

permasalahan yang diteliti. Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

kebakaran hutan di Indonesia khususnya yang terjadi di Riau pada tahun 1997 dan 

2015. Menurut data Kementerian Kehutan Republik Indonesia adanya kebakaran 

hutan sebagian besar disebabkan oleh faktor ulah manusia15 yakni perusahaan 

yang membuka lahan dengan cara membakarnya, hal ini termasuk dalam tindak 

kejahatan lingkungan karena menyalahi aturan dan memberikan kerugian ke 

berbagai sektor. Polusi asap akibat kebakaran hutan yang menyebar hingga ke 

negara lain menjadikan peristiwa ini sebagai masalah transnasional yang sering 

menjadi pembahasan penting di forum ASEAN.  

Konsep Transnational Environmental Crime dipilih peneliti karena 

perusahaan penyebab kebakaran hutan ternyata tidak hanya berasal dari Indonesia 

namun juga berasal dari negara lain diantaranya Singapura dan Malaysia yang 

sebagian besar merupakan perusahaan-perusahaan besar dalam kata lain 

                                                
15 Majelis eksaminasi, Op. Cit 



 

15 

 

korporasi. Adanya keterlibatan perusahaan asing dalam proses kebakaran hutan 

menjadikan kasus ini tidak hanya sebagai kejahatan lingkungan biasa, namun 

menjadi kejahatan lingkungan yang melewati lintas batas negara atau 

Transnational Environmental Crime. Konsep ini juga digunakan sebagai alat 

untuk membantu peneliti dalam menjelaskan pembahasan mengenai kejahatan 

lingkungan lintas batas negara. 

Menurut Rob White profesor Criminology in the School of Sociology and 

Social Work, University of Tasmania, dan juga penulis dari banyak buku yang 

berkaitan dengan kejahatan lingkungan lintas batas, memaparkan bahwa masalah 

lingkungan dapat dinyatakan sebagai kejahatan transnasional apabila pertama, 

terdapat adanya tindakan atau kelalaian yang tidak sah yang melanggar hukum 

sehingga terjadi penuntutan pidana dan sanksi pidana, kedua adanya kejahatan 

yang melibatkan semacam pemindahan lintas batas dan suatu dimensi 

internasional atau global, ketiga adanya kejahatan yang berkaitan dengan polusi 

(udara, air dan tanah) dan kejahatan terhadap satwa liar (termasuk perdagangan 

ilegal gading serta hewan hidup), keempat adanya pelanggaran yang berbahaya 

bagi manusia, lingkungan, non-manusia, dan hewan tanpa memandang 

legalitasnya, dan terkahir adanya kerusakan terkait lingkungan yang difasilitasi 

oleh negara, juga korporasi dan aktor kuat lainnya, lembaga-lembaga yang 

memiliki kapasitas untuk membentuk definisi resmi kejahatan lingkungan dengan 

cara-cara yang memungkinkan atau memanfaatkan praktik yang merusak 

lingkungan.16 Berdasarkan karakteristik diatas, maka penelitian penulis dengan 

                                                
16 White, Op.Cit., hal.3 
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konsep Transnational Crime khususnya Transnational Environmental Crime 

cukup relevan karena fenomena yang diangkat penulis sudah mencakup dari lima 

karakteristik kejahatan lingkungan transnasional yang di jabarkan oleh Rob 

White. 

Jika dilihat dari sejarahnya secara umum kejahatan transnasional 

(Transnational Crime) merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum baik secara 

perdata maupun pidana dimana suatu kasus tersebut melintasi batas-batas dari 

suatu negara, kejahatan ini bisa ditujukan kepada negara, individu atau harta 

benda baik milik negara maupun milik individu. Secara konseptual Transnational 

Crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. 

Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-

an dalam The Eigth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 

Treatment of Offenders.17 Sebelumnya istilah ini lebih dikenal dengan “Organized 

Crime” yang terbatas pada kelompok kejahatan internasional seperti sindikat 

teroris, perdagangan narkoba, senjata dll. 

Pada tahun 2010, Konferensi PBB dalam UNTOC (United Nation 

Convention Againts Transnational Organized Crime) yang kelima telah 

mengidentifikasi beberapa Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang (New 

and Emerging Crimes), antara lain cybercrime, identity-related crimes, 

perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas 

laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Kejahatan Lintas Negara Baru telah 

menjadi perhatian dari dunia internasional mengingat jumlahnya yang semakin 

                                                
17 John  R wagley, Transnational Organized Crime : Principal Threats and U.S. Responses, 2006, 

Washington DC : Library of Congress, Congressional Rsearch Services, Hal 10. 



 

17 

 

meningkat dan cara yang semakin beragam. Kerugian yang ditimbulkan dari 

kejahatan jenis ini juga sangat besar.18 

Hubungan yang dimiliki suatu negara dengan aktor kejahatan 

transnasional dapat dilihat dari banyaknya negara, bahkan hampir semua negara di 

dunia ini dipengaruhi oleh Transnational Crime tersebut. Yang paling gencar 

diincar didalam kejahatan transnasional ini adalah negara yang dapat 

dikategorikan negara lemah atau rapuh atau negara berkembang. Negara 

berkembang ini cenderung menunjukkan adanya kapasitas defisit yang tinggi, 

adanya lembaga kepemerintahan yang lemah, serta ketergantungan yang besar 

pada non pemerintah dan struktur tradisional pendukung proses pemerintahan.19  

Indonesia sebagai salah satu negara yang masih termasuk negara 

berkembang, secara otomatis tidak lepas dari transnational crime, contohnya 

peristiwa kebakaran hutan yang termasuk dalam transnational crime kategori 

kejahatan lingkungan. Transnational Crime dibagi lagi dalam beberapa kategori 

dan salah satunya adalah kejahatan lingkungan transnasional atau Transnational 

Environmental Crime yang penjelasannya sudah dipaparkan lebih dahulu di 

paragraf-paragraf sebelumnya. Secara umum sesuai dengan United Nations 

Convention on Transnational Organized Crime tahun 2004, kejahatan dapat 

dikatakan lintas negara atau transnasional apabila dilakukan di lebih dari satu 

negara, persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di negara 

                                                
18 Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir, Kementerian Luar Negeri, 

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-

Negara-Teroganisir.aspx (12/02/2019, 19:38 WIB) 
19 Rachel Locke, Organized Crime, Conflict, and Fragility: A New Approach, Juli 2012, New 

York: International Peace Institute, hal. 2. 

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx
https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx
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lain, melibatkan kelompok kejahatan terorganisir di mana kejahatan dilakukan di 

lebih dari satu negara, dan berdampak serius bagi negara lain20  

Kejahatan transnasional tidak hanya terbatas pada organisasi atau 

perusahaan ilegal saja, tapi juga termasuk pada organisasi perusahaan atau badan 

yang bersifat legal. Walaupun pada pelaksanaannya tidak selalu bekerjasama 

dengan aktor ilegal, mereka cenderung lebih sering bekerjasama dengan aktor 

legal lainnya dan bisa jadi bagian dari perusahaan atau lembaga negara. Lebih 

spesifik lagi, menurut Passas Transnational Crime dapat dibagi dalam tiga jenis 

yakni kejahatan korporasi, kejahatan politik, dan kejahatan hibrida yang 

merupakan kombinasi dari kejahatan korporasi dan politik.  

Kejahatan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam 

struktur kewirausahaan, motivasi utamanya adalah keuntungan finansial. Pelaku 

ilegal dari jenis kejahatan ini mengambil keuntungan dari permintaan untuk 

barang dan jasa tertentu. Sedangkan untuk pelaku legal-ilegal, kegiatan kriminal 

pelaku yang sah dapat mencerminkan kemampuan organisasi atau tingkat 

perusahaan mereka. Karena aktor legal, pelanggaran mereka cukup sering bersifat 

predator. 

Kejahatan politik merupakan kejahatan transnasional yang dimotivasi oleh 

tujuan-tujuan politik atau agama. Tujuan utamanya untuk menggulingkan 

pemerintah demi kemerdekaan politik atau hak atas tanah. Melibatkan agen 

politik, pemerintah dan lembaga negara. Contoh umum dapat ditemukan dalam 

kasus negara-negara yang dituduh mendukung terorisme. 

                                                
20 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols 

Thereto, Vol. 4 Vol.5, Vienna: United Nations, hal. 6. 
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Kejahatan hibrida melibatkan kejahatan korporasi dan juga kejahatan 

politik. Kejahatan hibrida memiliki motif keuangan dan politik sangat penting 

yang hampir sama besarnya. Hal ini menekankan cakupan yang luas dari 

kejahatan transnasional, di luar kendala pasar ilegal transnasional.21 

Dalam hal ini penelitian penulis termasuk dalam jenis kejahatan korporasi 

karena motivasi utamanya adalah keuntungan finansial. Di dalamnya terdapat 

persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan di negara 

lain, yakni perusahaan-perusahaan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara 

yang tidak ramah lingkungan dan berasal tidak hanya dari indonesia melainkan 

juga dari negara-negara tetangga, kejahatan ini juga berdampak serius bagi negara 

lain dalam berbagai sektor. Dalam penjelasan tentang Transnational 

Environmental Crime, kelalaian perusahaan dalam pengawasan dan pengelolaan 

mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum karena menyebabkan adanya 

kerusakan lingkungan dalam hal ini polusi asap lintas batas negara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Antonius Johannes Gerhardus Tijhuis, Transnational crime and the interface between legal and 

illegal actors: The case of the illicit art and antiquities trade, Desertasi, Leiden: Studi Kejahatan 

dan Penegakkan Hukum, Universitas Leiden, hal. 20 
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1.5.1 Konsep Institutional World View 

Penggunaan konsep Institutionalist World View dipilih peneliti selain 

sebagai alat untuk membantu peneliti dalam menganalisa kasus, melainkan juga 

dipilih karena adanya suatu permasalahan dalam lingkup regional khususnya 

dalam skripsi ini mengenai permasalahan polusi kabut asap lintas batas negara, 

tentunya akan diikuti pula dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi 

permasalahan tersebut, khususnya berkaitan dengan institusi yang menaungi 

regional itu sendiri yakni ASEAN. Hal ini sejalan dengan pandangan Jennifer 

Clapp dan Peter Dauvergne mengenai Institutionalist World View22 yang mana 

mereka percaya bahwa kita bisa mengatasi masalah kedaulatan sebagai pengatur 

prinsip sistem internasional dengan membangun dan memperkuat institusi global 

dan lokal yang mempromosikan kepatuhan negara pada tujuan kolektif dan 

norma. Ini dapat dilakukan secara paling efektif melalui tingkat perjanjian global 

dan organisasi lingkungan. Institusionalis beranggapan bahwa perlunya untuk 

menguatkan institusi dan norma global serta kapasitas negara dan lokal yang 

cukup untuk membatasi dan mengarahkan ekonomi politik global. Berkaitan 

dengan alam, institusionalis juga memerhatikan kelangkaan lingkungan, 

pertumbuhan populasi, dan ketidaksetaraan yang muncul diantara dan di dalam 

negara. Untuk mengatasinya institusionalis menekankan perlunya institusi dan 

norma yang kuat untuk melindungi kebaikan bersama. 

Institusionalis melihat kurangnya kerjasama global sebagai sumber utama 

degradasi lingkungan. Kerja sama yang tidak efektif sebagian timbul karena sifat 

                                                
22 Jennifer Clapp dan Peter Dauvergne, 2005, Paths to a Green World: The Political Economy of 

the Global Environment, London: MIT Press, hal. 7. 
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dari sistem negara berdaulat, yang memberikan negara otoritas tertinggi dalam 

batas-batasnya. Dalam sistem seperti itu negara cenderung bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri, umumnya mengesampingkan kepentingan global 

milik bersama. Dan dalam kasus ini dicerminkan dengan masih didahulukannya 

kepentingan negara berkaitan dengan perusahaan-perusahaan besar yang menjadi 

salah satu pemasukan andalan bagi negara dibandingkan dengan kerusakan 

lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri yang juga 

berdampak hingga ke ranah internasional. 

Untuk lingkungan global, sekaligus pengaplikasian konsep ini dalam 

penelitian penulis yakni keyakinan institusionalis bahwa institusi dalam hal ini 

ASEAN, perlu menginternalisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, 

termasuk ke dalam proses pengambilan keputusan birokrasi negara, perusahaan, 

dan organisasi internasional. Dan dalam kasus ini internalisasi prinsip-prinsip 

pembangunan tersebut salah satunya diwujudkan dalam perjanjian Asean 

Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai upaya untuk mengatasi dan 

mencegah polusi kabut asap lintas batas negara. Hanya dengan begitu kita dapat 

mengatur ekonomi dan lingkungan secara efektif. Bagi banyak akademisi 

institusionalis, seperti ilmuwan politik Oran Young, cara paling efektif dan praktis 

adalah bernegosiasi dan memperkuat rezim lingkungan internasionalnya. 

Institutionalis juga berpendapat bahwa lembaga global yang kuat dan 

norma kerja sama dapat membantu meningkatkan kapasitas semua negara untuk 

mengelola sumber daya lingkungan. Apa yang dibutuhkan dari perspektif ini, 
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adalah untuk secara efektif menanamkan norma-norma lingkungan dalam 

koperasi perjanjian internasional dan organisasi serta kebijakan negara. 

Mereka berpendapat bahwa upaya yang lebih terpadu, lebih dari 

mengandalkan pasar saja, untuk memanfaatkan dan menyalurkan globalisasi 

menuju pembangunan berkelanjutan harus menyertai strategi ini. Perbuatan ini 

akan membutuhkan organisasi, norma, dan rezim internasional yang lebih kuat 

serta kapasitas nasional dan lokal yang lebih kuat untuk mengelola urusan 

lingkungan. 

Rejim lingkungan adalah inti dari visi institusionalis masa depan yang 

berkelanjutan. Penekanan ini muncul dari keyakinan bahwa perjanjian, prinsip, 

dan norma global yang dinegosiasikan menawarkan cara terbaik untuk mengatasi 

masalah lingkungan di dunia negara berdaulat. Peraturan global yang diwujudkan 

dalam rezim memberikan poin umum disekitar negara yang dapat 

mengoordinasikan perilaku lingkungan mereka sendiri sementara disaat yang 

sama diyakinkan bahwa perubahan perilaku untuk kesamaan kebaikan global 

tidak mengganggu kedaulatan nasional mereka 

Ada juga kebutuhan untuk memastikan bahwa perjanjian global masuk 

kedalam kebijakan dan tindakan nasional. Kapasitas harus ditingkatkan di tingkat 

negara serta pelaku lingkungan utama lainnya untuk membantu suatu negara agar 

lebih mematuhi komitmen lingkungan internasionalnya, dan untuk meningkatkan 

kinerja lingkungan domestiknya. 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

        Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah deskriptif dimana penelitian 

yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memaparkan data-data dan gambaran 

konsep Transnational Crime terhadap kasus kebakaran hutan di Indonesia. 

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian 

         Pembatasan ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup batasan 

materi dan ruang lingkup batasan waktu. 

         1.6.2.1 Batasan Materi  

Batasan materi diperlukan agar pembahasan tetap terfokus dan 

tidak meluas sehingga aspek-aspek yang diteliti tidak melebar, dan dalam 

penelitian ini batasan materi hanya pada bagaimana konsep Transnational 

Crime melihat kasus kebakaran hutan Riau tahun 1997 dan 2015 sebagai 

isu lingkungan internasional dan bagaimana upaya pemerintah dalam 

menangani masalah tersebut. Peneliti memilih peristiwa kebakaran hutan 

Riau tahun 1997 dan 2015 sebagai studi kasus karena dalam AATHP 

dijelaskan bahwa kabut asap yang termasuk dalam pencemaran udara 

lintas batas negara adalah kabut asap yang berasal dari Indonesia yaitu 

hanya daerah Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. 

         1.6.2.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu diperlukan agar pembahasan tetap terfokus dan 

tidak meluas dari tujuan penulisan, dan dalam penelitian ini batasan waktu 

difokuskan pada tahun 1997 hingga tahun 2015. Hal ini dikarenakan 
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peristiwa kebakaran hutan Riau terbesar dan yang dianggap sebagai polusi 

asap lintas batas negara oleh AATHP terjadi dalam kurun waktu tersebut. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

         Penelitian ini didasarkan pada kajian pustaka, yang mana data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, dimana data sekunder 

merupakan data yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada seperti dokumen resmi, buku, jurnal, artikel, dan media 

cetak maupun media elektronik. Sumber data berupa dokumen resmi yang berasal 

dari situs pemerintahan, buku-buku yang berkaitan dengan kajian yang diteliti, 

jurnal-jurnal hubungan internasional, artikel-artikel ilmiah, serta tulisan-tulisan 

ilmiah yang dapat menunjang penelitian ini.  

1.6.4 Teknik Analisis Data 

          Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, 

yaitu mengungkapkan gejala secara konsektual melalui data secara terperinci, 

penggambaran persoalan fakta-fakta yang ada kemudian menarik kesimpulan. 

Adanya kebakaran hutan di Indonesia khususnya Riau pada tahun 1997 dan 2015 

mengakibatkan adanya polusi asap lintas batas negara yang kemudian menjadikan 

peristiwa ini sebagai permasalahan regional. Adanya kebakaran hutan disebabkan 

oleh pembukaan lahan dengan cara yang tidak ramah lingkungan oleh perusahaan 

dengan motif ekonomi, sebagian besar dilakukan oleh perusahaan asing 

menjadikan ini sebagai kejahatan transnasional.   
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