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BAB II 

KEBAKARAN HUTAN RIAU SEBAGAI ISU KEJAHATAN 

LINGKUNGAN TRANSNASIONAL  

 

 Pada bab dua ini penulis akan menjelaskan dampak dari kebakaran hutan 

di Riau tahun 1997 dan 2015 yang mana telah menjadi dilema bagi masyarakat. 

Sehingga pembaca dapat memahami lebih detail terkait penyebab kebakaran hutan 

di Riau beserta dampak yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut. Selain itu, bab 

ini juga akan menjelaskan keterkaitan kebakaran hutan dengan adanya praktik 

kejahatan lingkungan transnasional (transnational environmental crime).  

 

2.1 Latar Belakang Kebakaran Hutan Riau tahun 1997 dan 2015 

Secara umum penyebab kebakaran hutan tahun 1997 dan 2015 tidak jauh 

berbeda, sebagian besar berasal dari faktor alam dan manusia, jika dilihat dari 

faktor alam, kebakaran berasal dari adanya kekeringan atau anomali cuaca dan 

jika dari faktor manusia berasal dari proses pembukaan lahan yang tidak ramah 

lingkungan atau percikan api yang tidak disengaja. Namun yang membedakan 

hanya besar kecilnya penyebab dan dampak yang dihasilkan.  

Dilihat dari kondisi awal, pada dasarnya hutan tropis tidak mudah untuk 

mengalami kebakaran jika masih berupa hutan tropis basah yang belum ditebang 

atau yang belum diganggu oleh berbagai macam kegiatan perindustrian, keadaan 

hutan alami terebut benar-benar tahan terhadap kebakaran dan hanya terbakar 



 

28 

 

3.600.000

66.000
500.000

5.110.000

10.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

1982-1983 1987 1991 1994 1997-1998

L
u

as
 k

eb
ak

ar
an

 h
u

ta
n

 (
h

a)

Sumber: Tandan Sawit Edisi no. 7 November 2014 diakses dalam 
http://sawitwatch.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Tandan-Sawit-No-7.pdf 

Grafik 1.1 Luas Lahan Kebakaran Hutan

ketika kemarau panjang tiba.1 Lain halnya jika hutan alami tersebut sudah dibalak 

kemudian mengalami degradasi dan ditumbuhi semak belukar seperti sekarang ini 

sehingga membuat hutan lebih rentan terhadap kebakaran dan akibatnya jika 

sudah terjadi kebakaran akan sulit dihentikan dan jangkauannya akan semakin 

meluas. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Grafik diatas merupakan gambaran siklus kebakaran hutan yang makin 

meningkat tiap tahunnya. Sehingga membawa kita kepada kebakaran hutan 

terbesar pertama sepanjang sejarah Indonesia tahun 1997 di Riau yang melahap 

hingga 10 juta ha, penyebabnya berasal dari tata kelola sumber daya alam yang 

kurang tepat, dan diperburuk dengan perizinan pembukaan lahan gambut yang 

mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan.2 Metode pembukaan lahan yang 

                                                
1 Kebakaran Hutan dan Lahan, World Resources Institute, hal.61 diakses dalam: https://wri-

indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan_bab_4.pdf (9/4/2019, 08:01 WIB) 
2 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 
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digunakan yakni penebangan dan pembakaran atau slash and burn, lalu lahan 

dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman. 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 yang tidak hanya 

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

perusahaan, pembakaran lahan juga datang dari petani-petani kecil yang terpaksa 

melakukan pembakaran karena tekanan dari adanya musim kemarau panjang yang 

mengakibatkan kekeringan membuat hasil panen dibawah normal, ditambah 

dengan krisis ekonomi 1997.3 Hal inilah yang membuat petani kecil ikut 

melakukan pembakaran walaupun hanya dengan jumlah yang jauh lebih sedikit 

dari pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan. 

Sedangkan kebakaran hutan Riau tahun 2015 terjadi sejak bulan Januari 

hingga November dan mengalami titik terparah pada bulan Juni hingga 

November. Lahan yang terbakar mencapai 186.069 hektar, dan sebagian besar 

terjadi di lahan gambut sehingga membuat api sulit dipadamkan. Peristiwa 

kebakaran yang memiliki lebih dari 100.000 titik api ini berlangsung lebih lama 

dari tahun-tahun sebelumnya yakni selama lebih dari tiga bulan.4 Dampak 

kerugian ekonominya juga cukup besar menjadikan kebakaran hutan Riau 2015 

sebagai kebakaran hutan terbesar setelah tahun 1997. Kebakaran yang 

berkepanjangan membuat Plt Gubernur Riau kala itu menetapkan status “tanggap 

                                                
3 Ibid, hal.65 
4 Majelis eksaminasi, Op. Cit 
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darurat” pada september 2015, walaupaun pada prosesnya sempat menuai protes 

dari masyarakat karena peringatan tersebut dianggap lambat dan baru dikeluarkan 

setelah mendapat desakan dari gerakan sosial.5 Hal ini membuat banyak 

pertolongan bagi korban kebakaran menjadi lambat dan terkesan kurang sigap. 

Selain dampak dalam negeri polusi asap akibat dari kebakaran hutan 1997 

dan 2015 pun berimbas hingga ke lintas batas negara. Menurut Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat dua faktor yang menyebabkan polusi 

kabut asap bisa menyebar hingga ke negara tetangga,6 yang pertama adalah 

meningkatnya suhu perairan laut Indonesia yang memberikan efek tekanan rendah 

dan siklon tropis yang kemudian mengakibatkan fenomena siklon tropis yang 

membuat angin mengarah pada pusat tertentu dan tidak dapat dipastikan secara 

jelas. Faktor kedua adanya fenomena anomali cuaca sehingga mengakibatkan 

perubahan arah angin. Salah satu contoh anomali cuaca paling berpengaruh adalah 

El-Nino, yaitu perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu 

permukaan laut dan perubahan arah angin di Samudra Pasifik sekitar equator 

khususnya bagian tengah dan timur. Sehingga mengakibatkan musim panas yang 

lebih lama, suhu udara meningkat, juga perubahan arah angin dan membuat polusi 

asap terbawa ke arah timur dan utara mengenai negara-negara Asia Tenggara 

Lainnya diantaranya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, bahkan 

Filipina.  

 

                                                
5 Majelis eksaminasi, Op. Cit 
6 World Resources Institute, Op. Cit., Hal.65 
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Adanya faktor alam El-Nino ditambah dengan pembukaan lahan yang 

tidak ramah lingkungan oleh manusia mengakibatkan dampak yang luar biasa 

hingga dalam satu periode waktu saja kebakaran menghasilkan asap yang cukup 

banyak menjelang bulan Juli 1997, dan pada akhir September sebesar satu juta 

kilometer persegi area diliputi kabut dan mempengaruhi 70 juta penduduk 

Indonesia. Kebakaran periode 1997 mulai menurun pada bulan Oktober seiring 

dengan upaya pemerintah yang menekan industri perkebunan, pada daerah rawa 

gambut kebakaran masih terjadi hingga akhir November namun sebagian padam 

saat musim hujan di bulan Desember. 

 

2.1.1 Keterlibatan Perusahaan Perkebunan terhadap Kebakaran   

         Hutan Riau 

Pada bulan September 1997 pemerintah menetapkan bahwa 

kebakaran sebagian besar terjadi di areal Hutan Tanaman Industri (HTI) 

dan perkebunan kelapa sawit meskipun petani-petani kecil juga terlibat. 

Hal ini didapatkan setelah membandingkan titik api kebakaran pada citra 

satelit dan berbagai peta tata guna lahan. Hal ini membuat pemerintah 

mengeluarkan larangan total pembukaan lahan dengan cara pembakaran 

dan bagi perusahaan atau pihak-pihak yang melanggar akan dikenakan 

sanksi hukum. Walaupun setelahnya perusahaan masih tetap melakukan 

pembakaran hutan meski telah ada peringatan terkait akan adanya badai 

El-Nino dari pihak pemerintah yakni Kementerian Lingkungan Hidup.7 

                                                
7 Ibid., Hal.63 
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Akibatnya hal tersebut membuat kebakaran semakin meluas, meskipun 

pada bulan Oktober intensitas kebakaran menurun, selain karena upaya 

pemerintah menekan industri perkebunan dilain sisi ini dikarenakan 

perusahaan-perusahaan dianggap sudah membakar lahan sesuai dengan 

kebutuhan mereka. 

Penyebab metode slash and burn menjadi pilihan utama dalam 

pembukaan lahan adalah karena manfaat relatif yang dirasakan, metode 

slash and burn dianggap sebagai metode pembukaan lahan yang paling 

efisien dan hemat biaya. Selain itu perusahaan juga tidak perlu 

mengeluarkan dana lebih untuk membayar pekerja. Tanah yang lebih 

subur setelah dilakukan pembakaran, ditambah biaya yang jauh lebih 

murah membuat metode slash and burn merupakan pilihan paling ideal 

bagi perusahaan.8 Diyakini pula metode ini dapat meningkatkan nutrisi 

tanah, mengurangi zat aluminium dalam tanah, dan dipandang 

menguntungkan karena dapat mencegah pertumbuhan gulma dan hama, 

hal ini dikarenakan abu yang dihasilkan dari proses pembakaran akan 

menjadi pupuk abu yang dapat membantu pemberantasan hama. Jika 

perusahaan memilih metode pembukaan selain slash and burn maka 

perusahaan tidak dapat berhemat, karena dibutuhkan biaya berkali-kali 

lipat untuk melakukan metode pembukaan lahan lainnya. 

                                                
8 Md Saidul Islam, Yap Hui Pei 2 and Shrutika Mangharam, Trans-Boundary Haze Pollution in 

Southeast Asia: Sustainability through Plural Environmental Governance, Multidisciplinary 

Digital Publishing Institute, Vol.8, Issue 5, Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute 

hal. 3 
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Perusahaan perkebunan juga masih menjadi penyebab utama dari 

kebakaran hutan 2015, hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan 

perkebunan yang membangun dan memelihara koneksi politik dengan 

pejabat pemerintahan Indonesia, sehingga mempermudah dan 

mempercepat sertifikasi yang diperlukan untuk pembukaan lahan, yang 

kemudian mendorong adanya praktik korupsi di jajaran pemerintahan. 

Contohnya kasus Bob Hasan yang kala itu menduduki posisi Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Indonesia pada Kabinet Pembangunan VII, 

beliau terlibat korupsi dan didenda Rp 50 miliar karena kasus kebakaran 

hutan di Sumatera dan merugikan negara sebesar US$ 243 juta.9 Ini 

merupakan salah satu kasus besar yang terjadi di era kepemimpinan 

Soeharto, diketahui juga pada saat itu praktik Nepotisme masih masif, dan 

Bob Hasan sendiri merupakan sahabat lama Presiden Soeharto kala itu. 

Kemudian menjelang kebakaran hutan 2015 ada pula kasus korupsi 

yang menjerat Gubernur Riau, Annas Maamun yang menerima uang suap 

dari pengusaha sawit Surya Darmadi pemilik Korporasi PT Duta Palma 

Satu. Terdapat sebuah video penangkapan yang memperlihatkan Gubernur 

Riau tersebut duduk canggung diantara tumpukan uang kertas, saat KPK 

bertanya apakah uang tersebut miliknya, yang bersangkutan 

mengiyakannya dan menjelaskan bahwa ia memperoleh uang tersebut 

sebagai “bonus tahun baru”. Kasus tersebut juga menjerat Ketua Asosiasi 

                                                
9 Vonis Bob Hasan Tamparan untuk Keadilan, diakses dalam 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1920/vonis-bob-hasan-tamparan-bagi-keadilan 

(03/04/2019, 20:21 WIB) 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1920/vonis-bob-hasan-tamparan-bagi-keadilan
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Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung sebagai 

perantara serta Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau, Edison 

Marudut Siahaan. Uang suap tersebut ditujukan untuk memuluskan alih 

fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Kuantan 

Singingi seluas 1.188 ha dan di Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 ha.10 

Suap terhadap para pejabat pemerintahan seakan telah menjadi budaya di 

daerah Riau. 

Dilansir dari konferesi pers oleh Koalisi Anti Mafia Hutan yang 

terdiri dari Jikalahari, ICW, dan Auriga11 terdapat kasus lain yang 

menjerat banyak jajaran pemerintahan di Riau dan 20 korporasi, yakni 

kasus korupsi perizinan hutan alam Riau yang menjerat dua bupati yaitu 

Bupati Pelalawan, Azmun Jaafar dan Bupati Siak, Arwin AS, serta tiga 

Kepala Dinas Kehutanan, dan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Jajaran 

pemerintahan ini terbukti bersalah karena menerbitkan IUPHHK-HT (Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman) dan mengesahkan 

RKT/BKT (Rencana Kerja Tahunan/ Bagan Kerja Tahunan) diatas hutan 

alam sejak 2001-2006 sehingga merugikan keuangan negara. 

  Kedua puluh korporasi tersebut terdiri dari 15 korporasi di 

Kabupaten Pelawan yakni: PT Selaras Abadi Utama, PT Merbau 

Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Uniseraya, PT Rimba 

                                                
10 Rebecca Henschke, Ada korupsi di balik kabut asap Indonesia, diakses dalam: 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151017_indonesia_korupsi_asap 

(3/5/2019, 21:35 WIB) 
11 Pidana Korupsi 20 Korporasi, Peluang KPK Menghentikan Kejahatan Korporasi, Jikalahari, 

diakses dalam: http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/pidana-korupsi-20-korporasi-peluang-kpk-

menghentikan-kejahatan-korporasi/ (04/04/2019, 15:55) 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151017_indonesia_korupsi_asap
http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/pidana-korupsi-20-korporasi-peluang-kpk-menghentikan-kejahatan-korporasi/
http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/pidana-korupsi-20-korporasi-peluang-kpk-menghentikan-kejahatan-korporasi/
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Mutiara Permai, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, PT 

Triomas FDI, PT Madukoro, CV Alam Lestari, CV Tuah Negeri, CV Putri 

Lindung Bulan, CV Harapan Jaya, CV Bhakti Praja Mulia dan CV Mutiara 

Lestari. Serta 5 korporasi di Kabupaten Siak yakni: PT Bina Daya Bintara, 

PT Seraya Sumber Lestari, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau 

Lestari dan PT National Timber and Forest Product.12 Kasus yang 

melibatkan dua puluh korporasi ini dibiarkan menggantung selama 

delapan tahun tanpa adanya tanda-tanda akan dibelakukannya upaya 

hukum. Hal inilah yang membuat banyak warga dan komunitas sosial 

geram karena dirasa begitu susah untuk diberlakukannya penegakkan 

hukum bagi para pelaku pembakaran hutan, jikalaupun ada maka akan 

terkesan diperlambat atau masa hukuman akan diringankan jauh dari 

tuntutan awal. Contohnya kasus 20 korporasi ini yang sudah berlangsung 

selama lima tahun sejak 2001-2006, terbongkar pada tahun 2009 dan 

hingga 2017 belum ada penegakkan hukum yang pasti bagi perusahaan 

yang terlibat. Bahkan adapula penghentian perkara terhadap kasus yang 

sudah masuk ke persidangan. Pola seperti ini tidak akan memberikan efek 

jera bagi perusahaan dan justru memicu peristiwa kebakaran hutan 

berulang tiap tahunnya. 

Tidak dapat dipungkiri faktor manusia mengambil bagian besar 

dari kebakaran hutan, adanya pembukaan lahan secara berlebihan 

ditambah dengan metode pembukaan yang tidak ramah lingkungan 

                                                
12 Ibid. 
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mengakibatkan hutan bekas tebangan jauh lebih rentan terhadap 

kebakaran. Hal tersebut memang dianggap sangat menguntungkan bagi 

perusahaan, namun efek jangka pendek terlebih lagi jangka panjang dari 

budaya ini memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada 

keuntungan yang sudah diperoleh perusahaan-perusahaan itu sendiri.  

Sangat disayangkan hutan yang menjadi hak seluruh masyarakat 

hanya dapat benar-benar dinikmati dan dikendalikan oleh pejabat dan 

perusahaan yang terlibat, ditambah ternyata 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 tidak hanya mengakibatkan polusi 

asap lintas batas negara tetapi juga kejahatan lintas batas negara yang akan 

dibahas pada sub bab selanjutnya. 

 

2.2 Keterkaitan Kebakaran Hutan di Indonesia dengan Praktik   

      Transnational Environmental Crime 

Hutan tidak sekedar sumber daya, ia memainkan peran utama dalam 

sistem iklim dan membentuk habitat-habitat setidaknya untuk separuh dari 

spesies-spesies planet.13 Kebakaran hutan dapat diindikasikan sebagai kejahatan 

lingkungan transnasional karena dampaknya yang telah melintasi batas negara, 

yakni polusi kabut asap serta penyebab pemanasan global. Dalam Asean 

                                                
13 Robin Attfield, 2010, Etika Lingkungan Global, Bantul: Kreasi Wacana, Hal 14. 
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Agreement on Transboundary Haze Pollution 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.14 

Hal ini dikarenakan kebakaran hutan di daerah Riau merupakan kebakaran hutan 

yang besar khususnya di tahun 1997 dan 2015 hingga meluas ke negara tetangga 

dan letak Riau yang juga lebih dekat dengan negara tetangga dibanding dengan 

kasus kebakaran hutan lainnya. Hal inilah yang membuat penulis memilih Riau 

sebagai studi kasus penelitian.   

Selain dampaknya yang telah melintasi batas negara rupanya penyebab 

dari adanya pembakaran hutan juga berasal dari lintas negara. Seperti yang telah 

dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa adanya kebakaran hutan sebagian 

besar dipengaruhi oleh keterlibatan perusahaan perkebunan,  dan ditemukan fakta 

baru bahwa perusahaan-perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan tidak 

hanya berasal dari Indonesia namun sebagian besar berasal dari negara tetangga. 

Perusahaan tersebut diantaranya PT Kalista Alam (PT.KA), PT Bumi Mekar 

Hijau (PT.BMH), dan PT Palmina Utama (PT.PU) dari Indonesia,15 PT KAL dari 

Australia, PT Antang Sawit Perkasa (PT ASP) dari China, PT H dari Singapura16 

                                                
14 Gultom, Op.Cit., hal. 36 
15 Cek Fakta: 11 Perusahaan Tersangka Kebakaran Hutan Kena Sanksi Rp 18,3 Triliun, diakses 

dalam https://nasional.kompas.com/read/2019/02/17/22385631/cek-fakta-11-perusahaan-

tersangka-kebakaran-hutan-kena-sanksi-rp-183-

triliun?utm_source=LINE&utm_medium=today&utm_campaign=messaging (7/3/2019, 11:12) 
16 7 Korporasi asing ditetapkan jadi tersangka kebakaran hutan, diakses dalam 

https://news.detik.com/berita/3048766/7-korporasi-asing-ditetapkan-jadi-tersangka-pembakaran-

hutan (7/3/2019, 19:39) 

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/17/22385631/cek-fakta-11-perusahaan-tersangka-kebakaran-hutan-kena-sanksi-rp-183-triliun?utm_source=LINE&utm_medium=today&utm_campaign=messaging
https://nasional.kompas.com/read/2019/02/17/22385631/cek-fakta-11-perusahaan-tersangka-kebakaran-hutan-kena-sanksi-rp-183-triliun?utm_source=LINE&utm_medium=today&utm_campaign=messaging
https://nasional.kompas.com/read/2019/02/17/22385631/cek-fakta-11-perusahaan-tersangka-kebakaran-hutan-kena-sanksi-rp-183-triliun?utm_source=LINE&utm_medium=today&utm_campaign=messaging
https://news.detik.com/berita/3048766/7-korporasi-asing-ditetapkan-jadi-tersangka-pembakaran-hutan
https://news.detik.com/berita/3048766/7-korporasi-asing-ditetapkan-jadi-tersangka-pembakaran-hutan
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dan lima perusahaan milik Malaysia PT IA, PT H, PT Makmur Bersama Asia (PT 

MBA) di Sumatera Selatan, PT PAH dan PT AP di Jambi.17  

Pada tahun 2015 perusahaan dari Indonesia telah dinyatakan bersalah 

dengan denda Rp 18,3 triliun dan telah inkrah, akan tetapi sebagian besar denda 

tersebut belum dieksekusi. Komisaris PT PAH berinisial KBH dari Malaysia dan 

Komisaris PT AP berinisal KKH ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 

116 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pada kasus PT ASP dan KAL tercatat 

ada 223 tersangka perorangan, perusahaan dan direktur perusahaan karena sengaja 

melakukan atau membiarkan pembakaran lahan terjadi di area mereka yang 

bersebelahan dengan kawasan hutan lindung, sehingga dikenakan pasal 98 atau 99 

Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan 

lingkungan hidup dan atau pasal 25 ayat 1, tersangka terancam hukuman penjara 

10 tahun. Perusahaan Antang Sawit Perkasa sendiri didenda Rp 2 miliar dan 

mendapatkan putusan tambahan untuk mengembalikan rona awal lahan yang 

terbakar, kebakaran lahan tersebut terjadi pada 2015 dengan luas mencapai 1,3 

ha.18 

Terkait dengan kasus korupsi pejabat daerah Riau dengan 20 korporasi 

yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, ternyata 16 diantaranya 

berafiliasi dengan dua korporasi besar dan salah satunya merupakan korporasi 

asing yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) merupakan anak perusahaan 

APRIL/RGE yang berbasis di Singapura dan 4 sisanya berafiliasi dengan PT Asia 

                                                
17 Ini 5 Perusahaan Malaysia yang Bakar Hutan di Indonesia, diakses dalam 

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/20/ini-5-perusahaan-malaysia-yang-bakar-hutan-di-

indonesia Oktober 2015 (7/3/2019, 11:14) 
18 Jikalahari, Op.Cit. 

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/20/ini-5-perusahaan-malaysia-yang-bakar-hutan-di-indonesia%20Oktober%202015
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/20/ini-5-perusahaan-malaysia-yang-bakar-hutan-di-indonesia%20Oktober%202015
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Pulp and Paper (APP) yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group.19 Dari 

pantauan satelit Terra-Aqua Modis terpantau jumlah titik hotspot korporasi 

sepanjang 2003-2017 mencapai 2022 hotspot dan dominan berada pada lahan 

kawasan gambut yang tingkat kedalamannya lebih dari empat meter. Kawasan 

gambut inilah yang rentan kebakaran dan jika sudah terbakar maka akan sangat 

sulit untuk dipadamkan karena kedalamannya mencapai hingga empat meter 

dibawah tanah. Terbukti dengan tersebarnya hotspot sebanyak 1052 yang terdapat 

di konsesi APP dan 970 hotspot di konsesi April. Selain bermasalah dengan 

korupsi, pembukaan dan kebakaran lahan, 20 korporasi tersebut juga memiliki 

konflik dengan masyarakat adat sekitar karena merampas hak tanah mereka, dan 

dianggap telah merusak kebudayaan dan kearifan lokal. 

Kasus ini berkaitan erat dengan penjelasan konsep Transnational 

Environmental Crime mengenai kebakaran hutan dan lahan yang merupakan 

kegiatan dengan secara sengaja membakar suatu ekosistem hutan dan lahan 

gambut dengan tidak terkendali atas dasar efisiensi. Adanya peristiwa yang sudah 

dipaparkan diatas dapat digolongkan sebagai kejahatan lingkungan transnasional 

(transnational environmental crime) sesuai dengan penjelasan Rob White20 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 

                                                
19 Ibid 
20 White, Op.Cit., hal.3 
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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. 

Karakteristik kejahatan lingkungan transnasional yang dijelaskan oleh Rob 

White sangat relevan dengan fenomena yang diangkat oleh peneliti karena 

kebakaran hutan ini disebabkan oleh perusakan ekosistem hutan atas dasar 

efisiensi, hal ini merupakan tindakan atau kelalaian yang tidak sah dan melanggar 

hukum karena kebakaran diakibatkan oleh proses pembukaan lahan dengan cara 

yang tidak ramah lingkungan, metode pembakaran lahan dilakukan oleh 

perusahaan perkebunan baik dari dalam dan luar negeri atas dasar efisiensi 

ekonomi karena dianggap murah, mudah, dan cepat. Perusahaan tidak perlu 

mengeluarkan biaya besar namun target pembukaan lahan mereka tercapai, 

dengan demikian upaya tersebut merupakan kejahatan dengan memanfaatkan 

praktik yang merusak lingkungan. Hal ini merupakan pelanggaran yang berbahaya 

bagi manusia dan lingkungan karena proses pembukaan lahan mengakibatkan 

kebakaran, dan kebakaran hutan menghasilkan polusi udara yang memberikan 

dampak buruk bagi lingkungan, banyak penyakit yang timbul dari adanya 

pencemaran asap, aktivitas terhambat, terganggunya jalur transportasi baik darat 

maupun udara, kerugian dari sektor pariwisata, hingga mengganggu hubungan 

Indonesia dengan negara tetangga yang terkena dampak pencemaran asap 

diataranya Singapura dan Malaysia.  

 Selain itu teori ini dikuatkan oleh argumen pendukung dimana Passas 

secara umum memaparkan bahwa Transnational Crime dapat dibagi dalam tiga 
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jenis yakni kejahatan korporasi, kejahatan politik, dan kejahatan hibrida. Dalam 

penelitian ini kebakaran hutan di Indonesia termasuk dalam jenis kejahatan 

korporasi karena hal tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam 

struktur kewirausahaan, dan motivasi utamanya adalah keuntungan finansial.21 

Perusahaan asing telah menguasai terlalu banyak lahan di Indonesia, eksploitasi 

yang berlebihan terhadap hutan akan memberikan dampak yang mengerikan 

dalam jangka panjang dan menjadi permasalahan yang sulit untuk ditangani 

karena telah melibatkan banyak aktor baik dari pihak swasta maupun 

pemerintahan. 

 

2.3 Dampak Kebakaran Hutan Riau  

   2.3.1 Dampak Nasional 

            A. Lingkungan  

Lingkungan merupakan dampak paling nyata dari kebakaran hutan, 

karena berdampak pada kerusakan lingkungan baik secara langsung yang 

dapat dilihat maupun tidak langsung atau jangka panjang. Kebakaran 

hutan ini telah mempengaruhi beberapa faktor kehidupan diantaranya 

polusi kabut asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan ini sangat 

berdampak negatif. Hal ini dapat dilihat pada kasus kebakaran hutan pada 

tahun 2014 dimana Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), 

mengatakan, kondisi kualitas udara di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya 

                                                
21 Tijhuis, Op.Cit., hal,20 
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"sudah pada level berbahaya”. 22 dimana indeks standar pencemaran udara 

(ISPU) memperlihatkan konsentrasi partikulat yang tinggi. 

Polusi asap ini sangat mengganggu aktifitas disekitar wilayah 

pembakaran hutan. Selain itu juga menyebabkan kekeringan yang berasal 

dari efek kebakaran hutan yang mempengaruhi kesehatan iklim di bagian 

barat Indonesia, yang mana umumnya musim hujan berlangsung selama 

enam bulan mulai menurun hingga hanya kurang dari dua bulan. 

Menjelang akhir 1998 titik api mulai kembali bermunculan berdasarkan 

pantauan satelit NOAA, hal ini diakibatkan oleh kekeringan, sehingga 

menghasilkan pola kebakaran tahun 1997 kembali terjadi dan terus 

berulang hingga ke tahun-tahun berikutnya walaupun tidak sebesar tahun 

1997.23 Hingga pada tahun 2015 kembali terjadi kebakaran yang lebih 

hebat dari tahun 1997. 

Kebakaran hutan 2015 yang terjadi sejak Januari hingga November 

menjadikan level ISPU selalu berada di level “berbahaya” bahkan 

melebihi ambang batasnya.24 Hal ini sangat berdampak buruk baik secara 

langsung bagi masyarakat disekitar wilayah kebakaran hutan. 

Disamping itu kebakaran hutan ini memiliki efek jangka panjang 

yang dampaknya tidak dapat kita rasakan sekarang melainkan dimasa yang 

akan datang. Jika kebakaran sudah terjadi maka akan menghasilkan emisi 

gas rumah kaca, tata air tidak berfungsi normal dan mengurangi 

                                                
22 BBC News, Kabut asap Riau, warga diminta dievakuasi diakses dalam: 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/03/140313_kabut_asap_riau_kesehatan 

(9/04/2019, 7:52 WIB) 
23 World Resources Institute Op.Cit. 
24 Jikalahari Op.Cit. 

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/03/140313_kabut_asap_riau_kesehatan


 

43 

 

produktifitas lahan, akan timbul kerusakan lapisan permukaan lahan atau 

tanah stebal rata-rata 5-10 cm yang mana lapisan yang rusak ini tidak 

dapat kembali seperti semula dan kalaupun bisa dibutuhkan beribu-ribu 

tahun dan dengan syarat lahan tidak boleh diganggu.25  

Selain itu ada tiga hal yang dicatat oleh Edith Brown Weiss 

Berkenaan dengan tindakan generasi dulu dan sekarang yang sangat 

merugikan generasi mendatang di bidang lingkungan antara lain: 

Pertama, konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya alam 

berkualitas,membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal 

untuk dapat mengkonsumsi sumber daya alam yang sama. 

Kedua, pemakain sumber daya alam yang saat ini belum diketahui 

manfaat terbaiknya secara berlebihan, sangat merugikan kepentingan 

generasi mendatang karena merka harus membayar inefisiensi dalam 

penggunaan sumber daya alam tersebut oleh generasi dulu dan sekarang. 

Ketiga, pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan oleh 

generasi dulu dan sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki 

keragaman sumber daya alam yang tinggi.26 Argumen ini sesuai dengan 

kasus Riau dimana maraknya pembalakan hutan mengakibatkan perubahan 

iklim dan membuat presentase hujan menurun, hal ini otomatis membuat 

musim kemarau semakin panjang, akibatnya kekeringan dimana-mana. 

Hal ini yang menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu dan 

                                                
25 Ibid. 
26 Dr. Syamsuhariyah Bethan SH.MH, 2008, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi 

Lingkungan Hidup dalam Aktifitas Industri Nasional. Bandung: PT Alumni. Hal 76. 
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menyebabkan kekeringan berkepanjangan yang memicu terjadinya 

kebakaran hutan secara berulang-ulang dalam jangka panjang. 

 

            B. Kesehatan 

Beberapa dampak kesehatan yang dihasilkan dari kabakaran hutan 

ini dimulai sejak kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997, terdapat 

banyak kecelakaan transportasi baik darat, udara, dan laut yang 

diakibatkan oleh berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap hingga 

tabrakan kapal di Selat Malaka yang menewaskan 29 orang. Rumah sakit 

dan klinik kewalahan dengan banyaknya masyarakat yang mencari 

perawatan berkaitan dengan pernapasan, mata, dan kulit.27 Hal ini 

mengakibatkan banyak warga yang dirugikan selama adanya kabut asap 

selama kebakaran hutan berlangsung. 

Kebakaran yang melahap jutaan hektar hutan di Indonesia ini 

menimbulkan korban jiwa baik hewan maupun manusia. Sekolah-sekolah, 

lapangan penerbangan ditutup selama hampir dua bulan, dan menutup 

aktivitas ekonomi dan sosial tanpa ada kepastian kapan dapat beraktifitas 

normal kembali seperti biasanya.28 Dapat dilihat bahwa kebakaran hutan 

ini sangat mengganggu aktifitas masyarakat sekitar yang terkena dampak 

kebakaran hutan. 

                                                
27 World Resources Institute Op.Cit. 
28 Ada Hak Publik untuk Tahu Siapa Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, Komisi 

Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Hal.4, diakses dalam: 

https://kontras.org/home/?module=pers&id=2251 (2/03/2019, 08:19 WIB) 

https://kontras.org/home/?module=pers&id=2251
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Pada perkembangannya kebakaran hutan tetap berlanjut hingga 

kebakaran hutan besar terjadi kembali pada tahun 2015, dampak 

kebakaran diperburuk dengan pelayanan yang dianggap kurang karena 

korban hanya diberi masker tipis, vitamin, dan pemerintah hanya 

menyediakan oxycan dan oksigen portable pada tiga posko. Terdapat lima 

korban meninggal yakni tiga anak kecil, dan dua orang dewasa. Lebih dari 

97.139 masyarakat menderita berbagai macam penyakit diantaranya 

81.514 menderita ISPA, 1.305 menderita pneumonia, 3.744 asma, 4.677 

iritasi mata, dan sejumlah 5.899 menderita iritasi kulit.29 Beberapa kasus 

teresebut merupakan masalah krusial bagi masyarakat disekitar dan sangat 

merugikan dalam hal kesehatan. 

            C. Ekonomi 

Tabel 1.3 Ringkasan Biaya Ekonomi akibat Kebakaran Hutan dan Polusi Kabut 

Asap tahun 1997-199830 

                                                
29 Jikalahari Op.Cit. 
30 World Resources Institute Op.Cit.  

Perkiraan kerugian ekonomi (juta dolar AS) 

Sektor Minimum Maksimum Rata-rata 

Pertanian    

 Hasil pertanian 2431 2431 2431 

 Hasil perkebunan 319 319 319 

Kehutanan    

 Kayu dari hutan-hutan alam (dibalak dan 

tidak dibalak) 

1461 2165 1813 

 Pertumbuhan yang hilang di hutan alam 256 377 316 

 Kayu dari perkebunan 94 94 94 

 Hasil-hasil hutan non kayu 586 586 586 

 Pencegahan banjir 404 404 404 

 Erosi dan pengendapan 1586 1586 1586 

 Penyimpanan karbon 1446 1446 1446 

 Kesehatan  145 145 145 
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Berdasarkan tabel ringkasan biaya ekonomi akibat dari kebakaran 

hutan 1997-1998 diatas dapat dilihat efek dari kebakaran hutan pada tahun 

tersebut menyebabkan berbagai kerusakan yang diperkirakan hingga 

hampir 10 miliar dolar.  

Sekolah, kegiatan bisnis dan bandara ditutup membuat wisatawan 

tidak dapat berkunjung, keadaan ini membuat ekonomi daerah menjadi 

sulit. Akibat dari kekeringan panjang menyebabkan berbagai kesulitan 

pangan akibat hasil panen dibawah normal.31 Efek kekeringan, kebakaran, 

polusi kabut asap memburuk ditambah dengan adanya krisis ekonomi kala 

itu makin memperburuk keadaan. Nilai mata uang Rupiah menurun 

drastis, banyak petani justru semakin membuka lahan dengan metode 

pembakaran berharap dengan begitu kerugian mereka akan tertutupi.  

Kebakaran hutan 2015 membuat semua aktivitas ekonomi ditutup 

selama hampir dua bulan tanpa ada kepastian kapan dapat beraktifitas 

normal kembali seperti biasanya. Dampak kerugian ekonominya pun 

diperkirakan mencapai lebih dari US$15 miliar atau setara dengan 196 

triliun Rupiah.32 Jumlah kerugian ini sangat lah berdampak bagi aktifitas 

                                                
31 World Resources Institute Op.Cit.,  
32 Porter, Op.Cit. 

 Transmigrasi dan bangunan dan kepemilikan 1 1 1 

 Transportasi  18 49 33 

 Pariwisata  111 111 111 

 Biaya-biaya pemadaman api 12 11 12 

 TOTAL 8870 9726 9298 

Sumber: National Development Planning Agency (BAPPENAS), 1999. Final Report, Annex I: Causes, Extent, Impact and Costs 
of 1997/98 Fires and Drought. Asian Development Bank Technical Assistance Grant TA 2999-INO, Planning for Fire Prevention 

and Drought Management Project. 
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perekonomian Indonnesia mengingat seringnya terjadi kebakaran hutan 

yang berkepanjangan. 

 

   2.3.2 Dampak Internasional 

            A. Lingkungan 

Povinsi Riau sendiri sebagian besar terdiri dari lahan gambut, dan 

merupakan area lahan yang paling banyak terbakar, di Indonesia luasnya 

kurang lebih 3% dari luas daratan dunia, namun diindikasikan dapat 

menyimpan 550 Gton atau setara dengan dua kali simpanan karbon dari 

semua hutan di dunia.33 Sehingga akan memberikan dampak emisi gas 

rumah kaca global. 

Menurut The New York Times kondisi Asia Tenggara sejak 

pertengahan Juni hingga Oktober 1997 dipenuhi oleh kabut tebal sehingga 

mengakibatkan banyaknya pembatalan jadwal penerbangan, gangguan 

pelayaran di Selat Malaka, dan berbagai masalah kesehatan. Bahkan 

Pollutant Standards Index (PSI) di Singapura mencapai angka 226 hingga 

300 yang berarti sangat tidak sehat dan berbahaya sehingga membuat 

Singapura melakukan upaya sekuritisasi dengan memberikan peringatan 

terhadap masyarakatnya mengenai bahaya polusi asap hingga mendukung 

berbagai kegiatan NGO seperti organisasi Singapore Environment Council 

(SEC) dan World Wide Fund for Nature (WWF) yang berperan dalam 

                                                
33 Ibid. 
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upaya penanganan polusi kabut asap.34 hal ini dikarenakan polusi asap 

yang berasal dari Indonesia telah berdampak pada kawasan regional ke 

negara-negara tetangga. 

Sama seperti kebakaran hutan tahun 1997, kebakaran hutan 2015 

juga meluas hingga ke lintas negara. Menurut BBC News dampak 

kebakaran hutan pada tahun tersebut membuat polusi udara di Singapura 

meningkat hingga angka 341 berdasarkan skala PSI, itu menandakan 

tingginya tingkat polusi dan berdampak tidak sehat dan berbahaya bagi 

masyarakat sekitar.35 Hal ini membuat kerugian yang sangat besar bukan 

hanya untuk indonesia saja tetapi membahayakan bagi masyarakat negara 

lain khususnya singapura. 

 Dalam bukunya Charles L Harper menjelaskan “The human 

production of polluiton smog, and soot may act to absorbed some of the 

radiation that would warm the atmosphere. Wether these effect would be 

large enough to be significant is unpredictable.” Dimana produksi atau 

polusi asap dapat menyerap rradiasi yang akan membahayakan atmosfer 

sehingga akan berdampak besar dan tidak dapat diprediksi.36 Oleh karena 

itu polusi asap akibat kebakaran hutan Riau telah menjadi ancaman bagi 

kesehatan lingkungan bukan hanya Indonesia tapi negara yang berdekatan 

dengan lokasi kebakaran.  

                                                
34 Afra Monica Anindya, Transformasi Sekuritisasi Singapura terhadap Isu Transboundary Haze 

Pollution (THP) dari Indonesia tahun 1997-2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga, hal.5 
35 Singapore anger as haze from Indonesia hits highest level this year, Diakses dalam 

https://www.bbc.com/news/world-asia-34355825  (05/03/2019, 13:07 WIB) 
36 Charles R Harper, 2001, Environment And Society Human Perspective On Environmental 

Issues, New Jersey: Prenticehall, Page 137. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-34355825
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Gambar 1.1 Perbedaan garis pantai Singapura sebelum dan sesudah kabut asap  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

              

          Sumber: BBC News37 

Gambar diatas merupakan garis pantai Singapura sebelum dan 

sesudah polusi kabut asap, Indonesia biasanya terlihat dari garis pantai 

Singapura, tetapi pantai itu sendiri hampir tidak terlihat sama sekali. Hal 

ini menjadi gambaran besarnya dampak polusi asap bagi lingkungan di 

Singapura. 

 

            B. Hubungan Diplomatik   

Singapura merupakan salah satu negara yang terkena dampak 

serius dari adanya polusi kabut asap dan sebelumnya pernah terkena 

imbasnya pada tahun 1970 dan 1980an namun respon dari pemerintah 

Singapura lebih mengutamakan kerjasama dalam negeri tanpa 

                                                
37 Singapore anger as haze from Indonesia hits highest level this year, Op.Cit. 
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melayangkan protes secara langsung karena menganggap adanya 

kebakaran hutan diakibatkan oleh faktor alam yakni adanya musim 

kemarau panjang. Berbeda pada tahun 1997 yang mana pada tahun 

tersebut pemerintah Singapura melakukan upaya sekuritisasi tahap awal 

karena dampak yang dihasilkan cukup besar, akibat adanya fenomena 

badai El-Nino yang membuat cakupan dari polusi kabut asap semakin 

meluas hampir keseluruh kawasan Asia Tenggara. Pada tahun ini pula 

dimulainya titik awal perhatian global terhadap peristiwa kabut asap yang 

dianggap sebagai isu lingkungan dan ekonomi yang menjadi ancaman 

potensial bagi pembangunan berkelanjutan. 

Respon pemerintah Singapura pada kasus polusi asap tahun 1997 

cenderung berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya 

mengandalkan kerjasama tanpa tindakan protes yang berarti. Hal ini 

dikarenakan Singapura menanggung kerugian yang cukup tinggi 

khususnya pada sektor pariwisata. Menteri Sumber Daya Air dan 

Lingkungan Singapura, Masagos Zulkifli, memaparkan kerugian 

Singapura akibat kabut asap 1997 mencapai US$700 juta atau setara 

dengan 9,2 triliun Rupiah.38 Angka tersebut berasal dari menurunnya 

jumlah wisatawan, pembatalan penerbangan, dan sektor bisnis terutama 

bisnis ritel dan perdagangan makanan dan minuman. 

Sebagai respon dari dampak kabut asap yang lagi-lagi melanda 

negaranya, Pemerintah Singapura tetap menggunakan metode sekuritisasi 

                                                
38 Anindya, Op.Cit, hal.6 
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terhadap polusi kabut asap namun kali ini menggunakan teknik sekuritisasi 

yang lebih intens dengan melayangkan nota protes oleh Kepala National 

Environment Agency Singapura kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup 

Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Indonesia, Arief 

Yuwono.39 Selain nota protes, speech act juga dilakukan oleh pemerintah 

Singapura sebagai tindakan sekuritisasi oleh petinggi negara baik secara 

langsung maupun melalui media sosial. Salah satunya speech act dari 

Menteri Luar Negeri Singapura, K. Shanmugam yang dipublikasikan 

tanggal 24 September 201540 pada media sosial Facebook pribadinya 

berjudul “Haze”. Sesuai dengan judulnya, publikasi tersebut berisi tentang 

polusi kabut asap yang sudah berada pada tingkatan yang sangat tidak 

sehat dan berbahaya, tidak seperti biasanya ia hanya melihat sedikit orang 

berada dijalanan kota, banyak orang terpaksa memakai masker dan 

terkendala dalam melakukan aktivitas, dalam pernyataannya ia juga 

menegaskan bahwa pemerintah Singapura menangani permasalahan kabut 

asap secara serius dan mau membantu Indonesia dalam mengatasi 

permasalahan kabut asap, pemerintahan juga akan mengambil tindakan 

terhadap perusahaan-perusahaan Singapura yang terbukti ikut andil dalam 

terjadinya kebakaran hutan di Indonesia.  

Kemudian pada akhir kalimatnya K.Shanmugam menyatakan 

kekecewaannya atas pernyataan dari salah satu petinggi Indonesia, berikut 

                                                
39 Mokado, Op.Cit. 
40 Strong comments from Foreign Minister K. Shanmugam over Indonesia's 'shocking statements', 

diakses dalam: https://www.straitstimes.com/asia/strong-comments-from-foreign-minister-k-

shanmugam-over-indonesias-shocking-statements (14/03/2019, 10:17 WIB) 

https://www.straitstimes.com/asia/strong-comments-from-foreign-minister-k-shanmugam-over-indonesias-shocking-statements
https://www.straitstimes.com/asia/strong-comments-from-foreign-minister-k-shanmugam-over-indonesias-shocking-statements
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pernyataan Shanmugam: “... shocking statements made, at senior levels, 

from Indonesia, with a complete disregard for our people, and their own ... 

how is it possible for senior people in government to issue such statements, 

without any regard for their people, or ours, and without any 

embarrassment, or sense of responsibility?" pernyataan K. Shanmugam 

tersebut merupakan respon dari pernyataan Jusuf Kalla pada dialog di 

Konsulat Jenderal Indonesia di New York. Jusuf Kalla yang saat itu masih 

menjabat sebagai Wakil Presiden mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu 

meminta maaf atas adanya polusi asap karena negara tetangga sudah 

menikmati udara segar dari lingkungan hijau dan hutan Indonesia selama 

berbulan-bulan ketika tidak ada kebakaran. Upaya sekuritisasi berupa nota 

protes dan speech act ini sempat membuat hubungan Indonesia-Singapura 

sempat bersitegang. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa adanya polusi 

kabut asap telah memberikan dampak esensial bagi Singapura.  

Selain itu protes juga datang dari Perdana Menteri Malaysia, Najib 

Razak yang menuntut Indonesia untuk segera mengambil tindakan 

terhadap pihak-pihak pelaku kebakaran hutan dan lahan.41 Karena polusi 

kabut asap tidak hanya berdampak ke Malaysia tapi juga sudah sampai ke 

daerah negara Thailand bagian selatan. Semenjak diselimuti kabut 

sekolah-sekolah di Malaysia ditutup, acara olahraga dibatalkan dan 

industri pariwisata resah karena takut merugi. Ototritas kesehatanpun 

memperingatkan masyarakat untuk menghindari olahraga karena kabut 

                                                
41 Malaysia PM urges Indonesia to tackle fires, haze drifts to Thai sky, diakses dalam: 

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-haze-idUSKCN0RZ0VY20151005 (05/04/2019, 

12:15 WIB) 

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-haze-idUSKCN0RZ0VY20151005
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tebal dan membuka hotline untuk memberikan saran dan mendistribusikan 

masker wajah. Kerugian ini sangat berdampak pada aktifitas negara 

tersebut. 

Sebagai salah satu hasil dari diskusi dalam pertemuan ASEAN 

yang mana polusi kabut asap di Indonesia sudah menjadi pembahasan di 

dalamnya sejak tahun 1997 dalam agenda Pertemuan Tingkat Tinggi 

Informal ASEAN II di Kuala Lumpur, pembahasan mengenai upaya 

penanganan polusi kabut asap ini terus 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.42 Hal ini bertujuan untuk menaggulangi dampak kebakaran 

hutan secara bersama-sama sehingga dapat diatasi dengan baik. 

 

 

 

                                                
42 Suryadi, Op.Cit., hal.2 


