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MENGESAHKAN 

 

 

ABSTRAK 

 

Implementasi AATHP (Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution) 

dalam Mengatasi Asap Lintas Batas di Indonesia 2015-2020 

Oleh 

Irfai Zulham Asidqie 

Kasus asap di lintas batas akibat adanya kebakaran hutan merupakan permasalahan 

yang penting dan meresahkan, khususnya untuk negara tetangga Indonesia. Jika 

kasus ini tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka kondisi pencemaran kabut asap 

akan sangat memprihatinkan. Sebagai organisasi yang menaungi negara-negara Asia 

Tenggara, ASEAN membuat kesepakatan yang berfokus pada penanganan kasus 

kebakaran hutan/lahan dan pencemaran udara lintas batas yang dikenal dengan Asean 

Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP). Indonesia menjadi negara 

terakhir yang meratifikasi agreement tersebut pada tahun 2014 dikarenakan adanya 

desakan dari negara- negara anggota yang telah terlebih dulu meratifikasi. Dalam hal 

ini penulis menggunakan beberapa konsep dan teori. Teori Organisasi Internasional 

digunakan untuk menjelaskan proses terbentuknya kerjasama yang menghasilkan 

AATHP. Penulis juga menggunakan konsep AATHP itu sendiri, untuk menjelaskan 

bagian AATHP dan pengimplementasiannya. Hasil penelitian ini menjelaskan 

implementasi yang dicapai sejak Indonesia meratifikasi AATHP. 

 

Kata Kunci: AATHP, ASEAN, Kabut Asap, Kebakaran Hutan, Polusi, 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Implementation of AATHP (Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution) in 

Overcoming Transboundary Haze in Indonesia 2015-2020 

 

By 

Irfai Zulham Asidqie 

The case of transboundary haze due to forest fires is an important and troubling 

issue, especially for neighboring Indonesia. If this case is not handled quickly and 

appropriately, the condition of smoke haze pollution will be very concerning. As the 

organization that oversees Southeast Asian countries, ASEAN made an agreement 

that focuses on handling cases of forest/land fires and transboundary air pollution, 

known as the Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP). 

Indonesia was the last country to ratify the agreement in 2013 due to pressure from 

member countries that had ratified it first. In this case the author uses several 

concepts and theories. International Organization Theory is used to explain the 

process of forming cooperation that results in AATHP. The author also uses the 

concept of AATHP itself, to explain the part of AATHP and its implementation. The 

results of this study explain the implementation achieved since Indonesia ratified the 

AATHP. 

. 

Keywords: AATHP, ASEAN, Haze, Forest Fires, Pollution, Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada tahun 1997, terjadi kebakaran hutan Kalimantan dan Sumatra 

menyisakan berbagai catatan tragis. Kebakaran tersebut menjadi peristiwa 

buruk dalam sejarah kebakaran hutan di Indonesia, dalam kebakaran tersebut 

hampir 11 juta hektar lahan hutan terbakar dan menyebabkan kabut asap tebal 

yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, baik dalam negri dan 

luar negri.  

Akibat peristiwa tersebut di bentuknya AATHP (Asean Transboundary 

Haze Pollution) yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kabut asap 

lintas batas. Perjanjian AATHP merupakan kesepakatan pertama yang 

mengikat secara hukum bagi Negara ASEAN dalam meminimalisir 

permasalahan lingkungan khususnya asap lintas batas. Sebelum terbentuknya 

AATHP, Negara-negara ASEAN telah melakukan berbagai bentuk kerjasama 

untuk menanggulangi masalah kabut asap. Mulai dari pembentukan ASEAN 

Haze Technical Task Force (ASEAN HTTF), Sub-Regional Fire Fighting 

Arrangements, ASEAN Regional Haze Actiona Plan (ARHAP) hingga 

Persetujuan ASEAN mengenai Pencemaran Asap Lintas Batas atau ASEAN 

AATHP yang telah ditandatangani oleh negara-negara ASEAN pada bulan 

Juni 2002, dan telah berlaku sejak tanggal 25 November 2003.
1
 

Terbentuknya AATHP adalah suatu perjanjian Internasional negara-negara 

kawasan ASEAN dalam rangka mencegah dan mengurangi intensitas asap 

                                                           
1Laporan Status Lingkungan Hidup tahun 2002. Diakses di 

http://www.bapedalbanten.go.id/i/art/pdf_1050965780pdf. diakses pada  7 Maret 2021. Pada pukul 

13.44 WIB. 
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lintas batas, serta  hasil  hutan melalui upaya domestik negara dan intensifikasi 

kerjasama Internasional. Oleh karena itu, aktor yang diwajibkan bukan hanya 

negara dalam menanggulangi permasalahan asap lintas batas, tapi juga 

menjadi kewajiban bagi seluruh masyrakat Asia Tenggara demi menjaga 

kelangsungan lingkungan hidup dan stabilitas keamanan kawasan.
2
 

Mekanisme kerja perjanjian AATHP adalah adanya hak untuk eksploitasi 

dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan, namun tidak terlepas dari 

tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak 

mengakibatkan kerusakan lingkungan serta mengancam kesehatan manusia 

dari negara lain atau kawasan di batas yurisdiksi suatu Negara.
3
 

Implementasi AATHP merupakan bentuk implementasi dari perjanjian 

tersebut dapat dikategorikan pada 3 mekanisme kerja antara lain, pemantauan, 

penilaian, pencegahan dan tanggapan. Pada mekanisme pemantauan, setiap 

negara diwajibkan untuk membentuk suatu badan khusus yang berfungsi 

sebagai National Monitoring Centres pada indikator-indikator kemungkinan 

terjadinya asap lintas batas. Assesment di sini memberikan mandat kepada 

setiap National Monitoring Centres agar secara langsung atau tidak langsung 

memberikan informasi kepada ASEAN Center dalam periode waktu tertentu. 

Prevention and response merupakan mandat atas pengembangan dan 

implementasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pencegahan 

kebakaran hutan khususnya Zero Burning Policy serta edukasi publik dan 

pembentukan kesadaran masyarakat demi mencegah kebakaran hutan. Selain 

itu, membahas tentang bagaimana kemudian negara-negara dalam kawasan 

berkerjasama dalam menanggulangi kebakaran tersebut.
4
 

AATHP merupakan reaksi terhadap krisis lingkungan hidup yang melanda 

Asia Tenggara. Krisis ini terutama disebabkan oleh pembukaan lahan dengan 

cara pembakaran di pulau Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Melayu dan 

beberapa tempat lain, AATHP terdiri dari 32 pasal dimana 32 pasal ini 

memuat mengenai ketentuan-ketentuan, gambaran kerjasama serta tindakan 

                                                           
2 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. 2002. Artikel. Halaman 5 
3 Ibid. Hlm 5 
4 Ibid. Hlm 11 
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dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas 

negara, serta terakhir dimuat pula sebuah lampiran yang berisi mengenai 

keabsahan perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh masing-masing 

pemerintah dari negara anggota ASEAN. Perjanjian mengenai kabut asap 

lintas batas atau  AATHP telah berlaku dimulai dari tahun 2002. Pertemuan 

negara-negara peratifikasi perjanjian kabut asap dikenal dengan Meeting 

Conference of the Parties (COP) to the AATHP. COP sendiri dibentuk pada 

tahun 2003 oleh negara-negara peratifikasi. Tujuannya adalah untuk lebih 

memfokuskan dan menyusun kerangka kerja dan agenda dari perjanjian kabut 

asap yang telah dibuat.
5
 

Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas atau yang lebih 

dikenal dengan AATHP ini telah ditandatangani oleh 10 negara ASEAN pada 

10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan ini mulai resmi berlaku 

sejak tanggal 25 November 2003 ketika Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, 

Singapura, Thailand, dan Vietnam  meratifikasi Persetujuan ASEAN tersebut. 

Kemudian disusul kamboja pada tanggal 24 April 2006. Kemudian disusul 

oleh Filipina yang kemudian meratifikasi pada 1 Februari 2007.
6
 Hingga lebih 

dari 10 tahun Perjanjian ini berlangsung, Indonesia merupakan satu-satunya 

negara anggota ASEAN yang belum meratifikasi persetujuan tersebut. 

Sementara pada saat pembentukan perjanjian, Indonesia hanya 

menandatangani dan penandatanganan perjanjian dari pihak Indonesia 

diwakili oleh Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup, Liana Bratisida. Oleh karena itu, Indonesia belum dapat 

menjadi negara yang memiliki hak yang sama dengan negara yang telah 

meratifikasi.
7
 Dalam perjanjian ini, setiap negara yang meratifikasi 

berkomitmen untuk ikut menyelesaikan masalah polusi asap di kawasan Asia 

Tenggara yang sebagian besar diakibatkan kebakaran hutan di Indonesia. 

                                                           
5 Direktorat Kerja sama ASEAN, ASEAN  Selayang Panjang (Jakarta : Sekretariat 

Direktorat  Jendaral Kerja sama ASEAN, 2010). Hlm 11 
6 Kementerian Lingkingan Hidup dan Kehutanan, Siaran Pers : Cegah Asap Lintas Batas 

proses ratifikasi AATHP, diakses dari http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4006/cegah-

asap-lintas-batas-indonesia-perkuat-komitmen-dengan-negara-asean, pada tanggal 12 Maret 2021, 

Pukul 16.21 WIB  
7 Ibid. 

http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4006/cegah-asap-lintas-batas-indonesia-perkuat-komitmen-dengan-negara-asean
http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4006/cegah-asap-lintas-batas-indonesia-perkuat-komitmen-dengan-negara-asean


4 
 

 
 

Komitmen tersebut termasuk komitmen bantuan teknis penanggulangan 

kebakaran hutan dan bantuan dana. 

Perjanjian AATHP dapat dikatakan sebagai Hukum Internasional yang 

masuk dalam kategori soft law. Oleh karena itu, ASEAN Agrement on 

Transboundary Haze Pollution ini memiliki hambatan  untuk bisa diterapkan 

secara efektif. Perjanjian ini berlaku bagi setiap negara yang telah 

meratifikasinya dan memberikan sanksi hukum salah satu negara. Hal ini 

terlihat dengan tidak adanya hukuman bagi Indonesia karena tidak 

meratifikasi AATHP hingga tahun 2014.
8
 

Pada tahun 2002 lalu indonesia telah menandatangani perjanjian AATHP, 

namun belum meratifikasi. Sementara itu Indonesia merupakan Negara yang 

menghasilkan polusi kabut asap lintas batas Negara terbesar di Asia Tenggara 

. Pada tahun 2014, Indonesia memutuskan untuk meratifikasi perjanjian 

AATHP. Hal ini menunjukan adanya perubahan sikap Indonesia dalam 

menentukan kebijakan yang diambilnya
9
 

Pada tanggal 16 september 2014, Indonesia secara resmi meratifikasi 

AATHP melalui Undang Undang nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan 

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, dimana Indonesia 

setelah 12 tahun terbentuk AATHP baru meratifikasi perjanjian tersebut pada 

tahun 2014.
10

 Setelah Indonesia meratifikasi AATHP tahun 2014. Tahun 2015 

terjadi krisis kabut yang di kenang sebagai polusi kabut asap terburuk di Asia 

Tenggara hingga 2020. Berikut adalah table rekapitulasi kebakaran hutan 

Kalimantan dan Sumatra dengan denah lokasi sebaran titik panas ; 

 

 

                                                           
8 Sidiq Ahmadi, Prinsip Non-Interfence ASEAN dan Problem Efektivitas ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution, (Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Halaman 14. 
9 Ibid 
10 Peter Cronkleton et.al. 2008. Environmental Governance and the Emergence of ForestBased 

Social Movements. International Forestry Research; Indonesia 
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Provinsi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kalimantan Barat 93.515,80 9.174,19 7.467,33 68.422,03 151.919,00 7.646,00 

Kalimantan 

Selatan 

196.516,7

7 
2.331,96 8.290,34 98.637,99 137.848,00 4.017,00 

Kalimantan 

Tengah 

583.833,4

4 
6.148,42 1.743,82 47.432,57 317.749,00 7.681,00 

KalimantanTimur 69.352,96 43.136,78 676,38 27.893,20 68.542,00 5.221,00 

Kalimantan Utara 14.506,20 2.107,21 82,22 627,71 8.559,00 1.721,00 

Kepulauan Riau - 67,36 19,61 320,96 6.134,00 8.805,00 

Riau 
183.808,5

9 
85.219,51 6.866,09 37.236,27 90.550,00 

15.442,0

0 

Sumatra Barat 3.940,14 2.629,82 2.227,43 2.421,90 2.133,00 1.573,00 

Sumatra Selatan 646.298,8

0 
8.784,91 3.625,66 16.226,60 336.798,00 950,00 

Sumatra Utara 6.010,92 33.028,62 767,98 3.678,79 2.514,00 
3.744,0

0 

Tabel 1 Rekapitulasi Kebakaran Hutan Kalimantan dan Sumatra 

Sumber : https://geoportal.menlhk.go.id Rekapitulasi Kebakaran Hutan Kalimantan dan Sumatra 

 

 

Gambar 1 Denah Lokasi Sebaran Titik Panas  

Sumber : https://geoportal.menlhk.go.id, Peta Sebaran Titik Panas 

https://geoportal.menlhk.go.id/
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Dalam total keseluruhan kebakaran hutan Kalimantan tahun 2015 tercatat 

hingga 957.724,12 Hektare, tahun 2016 memiliki penurunan jumlah 

kebakaran 62,899.27 Ha, Tahun 2017 kebakaran hutan menurun 18,260.09 

Ha, Tahun 2018 terjadi peningkatan kebakaran hutan dalam jumlah 

243,013.05 Ha, Tahun 2019 kembali menurun hingga 243,013.05 Ha, dan 

pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis hingga mencapai 26.286 Ha. 

Setelah itu kebakaran hutan di sumatra dimulai pada tahun 2015 lalu 

dengan jumlah 840.058,45 Ha, pada tahun 2016 terjadi peningkatan hingga 

129.730,22 Ha, pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 13.506,77 Ha, 

tahun 2018 terjadi peningkatan kebakaran hinga 59.884,52, tahun 2019 

memiliki penurunan mencapai 438.129 Ha, dan pada tahun 2020 menurun 

menjadi 30.513 Ha.
11

 

Dalam permasalahan polusi asap lintas batas juga menimbulkan berbagai 

dampak mulai dari segi ekonomi, transportasi, kesehatan, pariwisata, dan 

stabilitas. Anggota Negara ASEAN seringkali terkena dampak dari karhutla 

yang terjadi di Asia Tenggara khususnya di Indonesia adalah Malaysia dan 

Singapura. Dampak polusi asap tersebut diantaranya adalah penyakit Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut (ISPA) seperti asma, bronkritis, dan penyakit – 

penyakit lain yang berkaitan dengan pernafasan, adanya penundaan dan 

pembatalan jadwal penerbangan pesawat karena jarak penglihatan yang 

pendek yang mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke 

Negara-negara yang terpapar polusi asap. Fenomena ini juga memberikan 

dampak terhadap stabilitas regional di Asia Tenggara. Malaysia dan 

Singapura yang kerapkali menjadi korban polusi asap ini sering 

melayangkan protes kepada Indonesia selaku Negara penyebab dari kasus 

ini di berbagai macam forum-forum di tingkat ASEAN baik secara surat 

                                                           
11 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 

2015-2020, diakses : http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran 



7 
 

 
 

menyurat ataupun melakukan unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jenderal 

dan Kedutaan Besar Republik Indonesia.
12

 

Pada September 2019, pihak pemerintah Malaysia melalui Perdana 

Menteri Mahathir Muhammad bersama dengan Menteri Energi, Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Malaysia 

melayangkan surat protes khusus yang berisikan data titik-titik kebakaran 

hutan dan lahan yang didapat dari Pusat Meteorologi khusus ASEAN yang 

berbasis singapura kepada presiden Joko Widodo. Data tersebut menyatakan 

bahwa hanya ada 5 titik api yang terdeteksi di Malaysia sdangkan di 

Indonesia terdapat 1.500 titik api.
13

 

Dengan terbentuknya AATHP dari tahun 2002 permasalahan kebakaran 

hutan tidak juga mereda hingga Indonesia meratifikasi AATHP pada tahun 

2014 lalu, kerusakan hutanpun bukan semakin mereda tetapi kian meningkat 

di tahun 2015, dimana kebakaran hutan terus terjadi sehingga menimbulkan 

polusi asap yang mencemari Malaysia dan singapura. dalam hal ini 

menjadikan penasaran dalam upaya AATHP yang tidak efektif. Dalam 

peristiwa tersebut tersebut penulis ingin melihat implementasi AATHP 

dalam mengatasi Asap Lintas Batas di Indonesia tahun 2015-2020, apakah 

AATHP adalah perjanjian yang akan menjadi efektif setelah Indonesia 

meratifikasi, sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi Asean Agreement On Transboundary Haze 

Pollution (AATHP), dalam mengatasi kabut asap lintas batas di Indonesia 

2015 - 2020.  

 

                                                           
12 Muhammad Suryadi. 2017. Upaya Penanganan Kejahatan Lingkungan Pembakaran 

Hutan dan Lahan Gambut di Sumatera 2004-2015. Journal of International Relations UNDIP Vol. 

3 No. 2, diakses 14 April 2021,pada pukul 19:58 WIB. 
13 Kahfi. 2019. Protes Kabut Asap, Malaysia Gunakan Data Pusat Meteorologi Khusus 

ASEAN. Kabar 24 Bisnis, https://kabar24.bisnis.com/read/20190912/79/1147745/protes-kabut-

asapmalaysia-gunakan-data-pusat-meteorologi-khusus-asean, diakses 14 April 2021, 20:05 WIB. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Implementasi Asean Agreement On Transboundary Haze 

Polution (AATHP) dalam mengatasi  kabut asap lintas batas di Indonesia 

tahun 2015 – 2020. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan secara teoritis dan 

praktis yang keduanya diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut : 

 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu hubungan internasional, terutama dalam kajian 

Implementasi AATHP dalam Mengatasi Asap Lintas Batas di 

Indonesia 

 

 Kegunaan Praktis 

Sebagai masukan untuk ASEAN Agreement Transboundary Haze 

Pollution dalam mengatasi asap lintas batas di Indonesia 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap peneitian ini dapat memberikan manfaat, baik dalam segi 

akademis maupun secara praktis, antara lain: 

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi tentang 

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian – 

penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang isu ASEAN Agreement 

on Transboundary Haze Pollution ataupun tentang efektifitas rezim. 

 



 
 

 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tidak bisa terlepas dari penelitian- penelitian yang telah ada 

sebelumnya. Guna mempertegas orisinalitas penelitian ini, penulis mengambil 

beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan. Tujuan 

penulisan penelitian terdahulu adalah untuk menghindari kesamaan dengan 

peneliti sebelumnya sekaligus menganalis jika terdapat perbedaan sehingga 

penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah 

dibaca dan direview sebelumnya. Beberapa hasil dari penelitian tersebut 

secara tidak langsung telah menginspirasi dan memberi pemahaman tersendiri 

bagi penulis dalam menjalankan dan menyelesaikan penelitian ini.  

Dalam penelitian pertama penulis menggunakan jurnal karya Lidea Fera 

Kogoya yang berjudul “Kegagalan AATHP Asean Dalam Menanggulangi 

Masalah Kebakaran Hutan dan Pencemaran Asap di Indonesia:Tahun 

2003”.Dalam penelitian Lidea mengungkapkan kelemahan perjanjian AATHP 

ini tidak berbadan hukum yang dapat mengikat setiap anggota ASEAN, hal ini 

semakin memperjelas bahwa segala upaya dalam rezim ASEAN untuk 

menanggulangi masalah pencemaran kabut asap ini yang semakin sulit 

ditegaskan.
14

 Apabila ada sanksi hukum paling tidak disini mampu menekan 

atau mengharuskan setiap Negara untuk dapat meratfifikasi perjanjian 

AATHP dengan demikian bisa meminimalisir masalah kerusakan hutan dan 

dampak yang ditimbulkan bagi Negara lain sehingga penanganan lebih lanjut 

                                                           
14 Lidea Fera Kogoya, 2014, Kegagalan Asean Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Hutan 

Dan Pencemaran Asap Di Indonesia: Tahun 2003., diunduh dari 

http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/81284/potongan/S2-2015-342239 tableofcontent.pdf, 

diakses tanggal 4 Agustus 2021 pukul. 21.40 

http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/81284/potongan/S2-2015-342239
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permasalahan kabut asap ini bisa di selelsaikan bersama dalam forum 

ASEAN.
15

 

Penelitian Lidea ini bertujuan menganalisis mengapa AATHP ASEAN 

dengan tujuan mengatasi masalah kebakaran hutan dan pencemaran Asap 

yang terjadi di Indonesia yang mempengaruhi Negara ` tetangga hingga 

mengakibatkan kerugian yang begitu besar dalam segala aspek ini tidak 

berhasil dan menjalankan fungsinya. Semenjak terbentuknya AATHP ASEAN 

tahun 2003 hingga berjalannya waktu perjanjiannya telah ditandatangani oleh 

semua pihak Negara-negara anggota ASEAN namun dalam peratifikasiannya 

tidak berjalan mulus karena Indonesia sebagai Negara penyebab tidak 

meratifikasinya. Pemecahan persoalan ini apabila dilhat dari konsep efektifitas 

rezim Arild Underdal yang melakukan pemilahan antara variable dependen, 

yaitu efektifitas rezim dengan variable independen, yang terdiri dua hal yaitu: 

tipe permasalahan, dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut 

maka dengan jelas dapat dilihat mengapa sampai AATHP ASEAN gagal 

dalam penerapannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun dengan 

terlibatnya semua Negara dalam upaya menyelesaikan permasalahan kabut 

asap dan pencemarannya bagi Indonesia sebagai Negara penghasil dan bagi 

Negara-negara tetangganya tidak membawa hasil yang signifikan. 

Upaya menanggulangi kebakaran hutan dan pencemaran hutan di 

Indonesia dari tahun ketahun memiliki persoalan yang semakin berat 

khususnya bagi Indonesia. Banyak aspek yang kepentingan dan politik yang 

dilibatkan didalamnya. Keterlibatan ASEAN sebagai sebuah Organisasi 

ASEAN yang terpercaya pun gak mampu menyelesaikan persoalan ini. 

Indonesia dalam implementasi kerjasama tersebut dalam hubungan interaksi 

dengan perusahaan-perusahan setempat khususnya didaerah yang rawan 

kebakaran hutan harus lebih ditingkatkan komunikasinya lagi demi keutuhan 

alam disekitar hutan dan kenyamanan Negara tetangga. 

Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai kerjasama ASEAN 

dalam menghadapi kebakaran hutan dan pencemaran asap, hal ini 

                                                           
15 Ibid. 
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menceritakan bahwa tidak efektif nya AATHP pada penelitian yang dilakukan 

2003, dan sebagai perbandingan untuk penulis dalam melakukan penelitian 

AATHP baru-baru ini apakah efektif atau tidaknya. Perbedaanya adalah Lidea 

membahas tentang kendala yang menyelimuti Malaysia dan Singapura. Lidea 

menggunakan konsep kerjasama dan efektifitas rezim.
16

 

Yang kedua dipakai sebagai acuan terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah jurnal karya Raisa Rafina yang berjudul “Kerjasama 

Negara-Negara ASEAN dalam mengendalikan Pencemaran Udara Lintas 

Batas Negara di Lihat dari Hukum Internasional”. Raisa Rafina menguraikan 

tentang dasar hukum kerjasama Negara-negara ASEAN dalam pengendalian 

pencemaran udara di lingkungan ASEAN dalam perspektif hukum 

internasional, serta implikasi perjanjian kerjasama dalam pengendalian 

pencemaran udara bagi Indonesia. Penelitian ini secara khusus membahas dua 

hal yakni pertama mengenai AATHP dan kedua mengenai kerjasama ASEAN 

dalam menghadapi kebakaran utan dan pencemaran asap, serta kendala-

kendala yang dihadapi Negara-negara ASEAN dalam mengatasi permasalahan 

tersebut. Persamaan antara Raisa dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas mengenai kerjasama ASEAN dalam menghadapi kebakaran hutan 

dan pencemaran asap di Indonesia. Perbedaanya dalam hal objek bahasan, 

yaitu Raisa membahas dari perspektif hukum internasional, termasuk 

implikasi terhadap Indonesia. Penelitian ini akan membahas mengenai 

kendala-kendala yang menghambat kerjasama ASEAN dalam menghadapi 

kebakaran hutan dan pencemaran asap di Indonesia.
17

 

Penelitian ketiga sebagai tinjauan pustaka yang ditulis oleh Fadhlan Dini 

Hanif dari Universitas Riau pada tahun 2013, yang berjudul “Tanggung Jawab 

Negara (State Responsibility) Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas 

Negara Berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution”. 

Dalam tulisannya, Fadhlan menguraikan bagaimana tanggung jawab sebuah 

                                                           
16 Ibid. 
17 Raisa Rafina, “Kerjasama Negara-negara ASEAN Dalam Mengendalikan Pencemaran Udara 

Lintas Batas Negara di Lihat dari Hukum Internasional”. Journal of International Law, Vol. 1 No. 

2 (2013) 
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Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Negara yang diatur dalam 

AATHP, konsekuensi Negara pencemar dalam AATHP, dan mekanisme 

penyelesaian hukum terhadap pencemaran lintas batas Negara dalam lingkup 

ASEAN.
18

 

Berikutnya jurnal dari Mukhammad Syaifulloh pada 2013 dengan judul 

“Pembentukan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution”. 

Dengan menggunakan metode library research dan menganalisisnya 

menggunakan metode deskriptif, Muhammad Syaifulloh memberikan alas an-

alasan dibentuknya AATHP. Alasan dibentuknya AATHP didasarkan pada 

masalah Human Security yang timbul akibat kabut asap yang melanda 

kawasan hampir disetiap tahunnya. Kabut asap yang muncul menyebabkan 

menurunnya kualitas udara, sehingga berdampak langsung pada munculnya 

berbagai macam ganguan kesehatan seperti asna dan bronchitis. Selain alas an 

human security warga Asia Tenggara, perjanjian ini dibentuk karena luasnya 

persebaran kabut asap yang mencapai tiga wilayah Negara anggota ASEAN, 

yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia. Besarnya jumlah penundaan dan 

penghambatan penerbangan di Asia Tenggara berdampak pada perekonomian 

Negara anggota karena mempengaruhi pemasukan dari industry pariwisata di 

Negara-negara yang berdampak.
19

 

Perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan dilakukan ini terletak pada periode dan fokus penelitian. Pembatasan 

periode penelitian dari 2014-2016 dengan pertimbangan adanya proses 

ratifikasi terhadap AATHP. Momentuk pengesahan RUU ini menjadi sangat 

penting mengingat Indonesia merupakan satu-satunya Negara yang belum 

meratifikasi persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. 

Selanjutnya yang menjadi perbedaan lain dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah objek yang diteliti. Objek yang akan diteliti dalam 

penelitian ini meliputi kebijakan-kebijakan ASEAN melalui AATHP, 

                                                           
18 Fadhlan Dwi Hanif, Tanggung Jawab Negara (State Responsibilityi) Terhadap 

Pencemaran  Udara Lintas Batas Negara Berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze 

Pollution , (Riau: Universitas Riau, 2013). 
19 Muhammad Syaifulloh, Pembentukan ASEAN Agreement On Transboundary Haze 

Pollution (Jember, Universitas Jember, 2012). 
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Pendekatan-pendekatan yang dilakukan ASEAN terhadap Indonesia 

Indonesia. 

2.2    Kajian Konsep Teori 

   Organisasi Internasional 2.2.1.

 Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal 

berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian/kesepakatan antara 

anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih Negara berdaulat 

dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama dari para 

anggotanya
20

 

 Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan 

dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat 

untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk 

mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah 

pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara 

bersama-sama
21

 

 Adapun konsep organisasi internasional sendiri dikategorikan 

menjadi dua bagian, yaitu Organisasi antar pemerintah (inter-

govermental organization/IGO) yang anggotanya merupakan delegasi 

resmi pemerintah suatu Negara seperti PBB, ASEAN dan WTO. Non-

governmental Organization (Organisasi non pemerintah). Organisasi 

Internasional ini beranggotan kelompok-kelompok swasta diluar 

pemerintahan seperti WWF. 

 Keanggotaan dalam organsasi internasional terbuka bagi setiap 

Negara yang dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografis, 

persetujuan prinsip-prinsip dan kegiatan organisasi, serta suatu standar 

                                                           
20 Clive Archer, International Organizations (3nd edition ed.) (New York: Routledge, 

2001),page 35. 
21 Archer, International Organizations, Page 35 
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politik tertentu
22

. Organisasi internasional yang bersifat fungsional 

memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan 

pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap 

pihak yang terkait. 

 Pada umumnya organisasi international dibentuk dalam rangka 

mencapai seluruh atau beberapa tujuan berikut: 

 Regulasi Hubungan Internasional terutama melalui teknik-teknik 

penyelesaian pertikaian antar Negara secara damai. 

 Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan perang atau 

konflik internasional. 

 Memajukan aktivitas-aktivitas kerjasama dan pembangunan antar 

Negara demi keuntungan-keuntungan social dan ekonomi 

dikawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya, 

 Pertahanan kolektif sekelompok Negara untuk menghadapi 

ancaman eksternal.23 

Oleh karena itu, organisasi internasional paling tidak mempunyai 3 aspek 

penting yaitu :
24

 

 Aspek Hukum. Aspek hukum tidak bisa dipisahkan dari organisai 

internasional. Hal ini menunjukan betapa hukum berkaitan erat 

dengan organisasi internasional sekalipun organisasi internasional 

sekalipun organisasi internasional tersebut mempunyai arti penting 

dalam politik. Beberapa organisasi internasional mempunyai tujuan 

yang jelas serta dikendalikan oleh para politisi dan negarawan. 

Namun demikian konsep-konsep mengenai fakta-fakta mereka 

beserta penafsirannyya tidak bisa dilepaskan dari peran serta para 

                                                           
22 Jhn T. Rouke, International Politics on the World Stage (Connecticut: Dushking 

Publishing Group, 2007), page 442. 
23 Wolfe, Cosmopolitanism and International Relations Theory (Cambridge UK: 

Southampton University, 2004), 276. 
24  R. Soeprapto, Hubungan internasional : Sistem, Interaksi dan Perilaku (1 ed.). 

(Jakarta: RajaGRafindo Persada, 1997), 367-369 
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ahli hukum. Disamping itu pemecahan secara konstitusional 

danpelaksanaan prinsip legalitas diperlukan dalam setiap politik 

Negara untuk memperoleh dukungan dari Negara lain baik yang 

berada di dalam organisasi itu sendiri maupun yangb berada di luar 

organisasi tersebut. 

 Aspek kerjasama. Setiap organisasi internasional mempunyai 

tujuan yang tentunya disadari oleh para anggotanya. Sesuai dengan 

namanya organisasi internasional, organisasi tersebut di daam 

operasionalnya mempunya sasaran-sasaran yang bersifat 

internasional pula. Saran tersbut dirancang dengan tujuan untuk 

mewujudkan terselengaranya ketertiban internasional dan 

kesejahteraan yang berskala global. Masing-masing Negara yang 

ingin masuk ke dalam suatu organisasi internasional merasa 

berkepentingan untuk menjadi anggota organisasi tersebut dengan 

membawa harapan akan membawa kepuasan. Dengan demikian 

secara idealnya akan terdapat harmonisasi kepentingan. Melalui 

kerjasama di dalam organisasi diharapkan akan memberikan 

kesempatan untuk memuaskan kepentingan Negara-negara anggota 

organisasi. Namun demikian ada kalanya karena terdapat 

perbedaan penafsiran terhadap suatu masalah dapat berakibat 

timbulnya kecaman atas politik suatu Negara karena sikap atau 

tindakan Negara tersebut di nilai tidak atau kurang bijaksana. 

Sering kecaman tersebut tidak dapat diterima, dan tidak hanya 

menimbulkan rasa tidak enak tetapi juga terganggunya harapan 

akan pemuasan kepentingan dari Negara bersangkutan.  

 Aspek peranan. Peranan organisasi internasional dapat disimak dari 

kedudukannya sebagai suatu instrument. Sebagai suatu instrument 

organisasi internasional mempunya peran ganda, yaitu baik untuk 

menegakan ketertiban internasional maupun untuk kepentingan 

politik nasional para anggotanya. Oleh sebab itu semakin sedikit 

organisasi internasional menyinggung posisikekuasaan Negara-
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negara, akan semakin besar kemungkinan kesediaan mereka untuk 

bekerjasama. 

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu 

yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota 

masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada 

peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui 

tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan 

dalam rangka mencapai tujuannya. 

Menurut Clive Archer, terdapat 3 peran organisasi internasional, yaitu: 

1. Instrument (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, 

menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan 

tindakan. 

2. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkomunikasi dan 

memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau 

perumusan perjanjian-perjanjian internasional (Convention, 

treaty, protocol,agreement, dan lain-lain). 

3. Peaku (actor), bahwa organisasi internasional juga bisa 

merupakan actor yang autonomous dan bertindak dalam 

kapasitasnya sendiri sebagaiorganisasi internasional dan bukan 

lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.
25

 

 Bannet mengungkapkan bahwa organisasi internasional dapat 

disejajarkan dengan Negara karena dapat melakukan sejumlah peranan 

penting, yaitu: 
26

 

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara Negara-negara dalam 

berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan 

keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan 

anggotanya. Selain sebagai tempat dimana kepurusan tentang 

                                                           
25 Archer, internastional Organizations, page 136-137 
26 Alvin LeRoy Bannet, International Organizations: Principles and Issues (New Jersey: 

Prentice Hall, 2002),  
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kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administrative 

untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan. 

2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah 

Negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan 

mempermudah aksesnya apabila timbul masalah.  

Olehnya karena itu, peranan Organisasi Internasional ditujukan 

kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada 

pemecah masalah. Peranan organisasi inernasional menurut Archer dapat 

dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:
27

 

1. Organisasi nternasional sebagai legitimasi kolektifbagi aktivitas-

aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual. 

2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional. 

3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi 

koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah 

sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur 

kekuasaan. 

   Perjanjian Internasional 2.2.2.

Perjanjian internasional agar bisa berimplementasi maka perlu proses 

ratifikasi. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi kemudian 

menjadi hukum nasional belum cukup memadai untuk dilaksanakan. 

Karena itu butuh peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya sesuai dengan 

pelaksanaan lainnya sesuai dengan pasal-pasal perjanjian internasional 

tersebut. 

T. May Rudy, menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua 

bagian, yaitu: 

 Treaty Contract dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau 

perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan 

kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, 

                                                           
27 Archer, Internastional Relations,page 68-91. 
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perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan 

pemberantasan penyelundupan. 

 Law Making Treatis dimaksudkan perjanjan yang meletakkan 

ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai 

keseluruhan. Contoh, konvensi jenewa tentang perlindungan perang 

tahun 1949.28 

Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan 

melewati beberapa tahap yaitu: 

 Perundingan Kebutuhan Negara akan hubungan dengan Negara lain 

untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara Negara-

negara itu akan menimbulkan kehendak Negara-negara untuk 

mengadakan perundingan, yan dapat melahirkan suatu treaty. 

 Penandatanganan Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka 

pada teks treaty yang telah disetujui oleh wakil-wakil berkuasa penuh 

dibutuhkan tandatangan dibawah treaty. Akibat penandatangan suatu 

treaty tergantung pada ada-tidaknya ratifikasi treaty itu, apabila 

traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa 

utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya. 

 

 Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah 

ditandatangani. Ada 3 sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu:29 

1. Ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif 

2. Ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislative) 

3. Sistemen dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama 

oleh badan legislative dan eksekutif. 

 

2.3   AATHP (Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution) 

                                                           
28 T. May Rud, Administrasi dan Organisasi Internasional (Bandung: PT. Eresco, 2002), 

page 44. 

29 Ibid, hal 130 
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Dalam bagian 2.3 ini akan membahas tentang bagaimana proses isu dari 

Transboundary Haze Pollution sampai terbentuknya AATHP, meliputi isi, 

tujuan dan manfaat dari AATHP itu sendiri. 

 

2.3.1 Isu Polusi Kabut Asap Lintas Batas 

 Pencemaran lingkungan yang sering terjadi banyak dilakukan oleh 

kegiatan manusia yaitu berupa pencemaran udara atau polusi asap. 

Pencemaran udara adalah perubahan kondisi dan fungsi udara yang 

berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran udara, 

saat ini dianggap masalah serius yang mendapat perhatian dari seluruh 

Negara di dunia. Pencemaran udara dapat terjadi jika dalam lingkungan 

terdapat bahan atau unsur-unsur zat berbahaya yang masuk ke dalam 

atmosfir yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, 

gangguan pada kesehatan manusia dan menurunkan kualitas lingkungan 

hidup. 

 Pencemaran kabut asap yang melebihi batas kewajaran akan 

menimbulkan dampak buruk pada kehidupan makhluk hidup. Secara 

umum polusi asap lintas batas adalah adanya pencemaran polusi udara 

yang terjadi dalam suatu Negara, yang dipengaruhi oleh atmosfer 

menyebabkan polusi tersebut menyebar dan memasuki wilayah Negara 

lain. Pencemaran kabut asap merupakan masalah utama yang berkaitan 

dengan kebakaran hutan dan lahan. Beberpa peristiwa pencemaran 

kabut asap yang melintasi batas Negara selama beberapa decade 

terakhir dianggap penting, seperti kebakaran hutan terbesar tahun 1997 

di Indonesia. Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia menjadi 

perhatian penting bagi Negara ASEAN, karena Negara Indonesia 

merupakan penyumbang terbesar pencemaran kabut asap. Kebakaran 

yang terjadi menghasilkan asap hutan dan lahan secara umum berisi gas 

CO, CO2, H2O, ditambah dengan unsur-unsur yang sudah ada di udara 
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seperti N2, O2, CO2, H2 O.
30

 kebakaran hutan tahun 1997 di Indonesia, 

menurut WWF Indonesia telah menghasilkan emisi gas rumah kaca 

sebanyak 0,81-2,57 giga ton karbon. Jumlah itu sebanding dengan 13-

14% total emisi karbon dunia yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil 

pertahunnya
31

 

 Berdasarkan penelitian ASEAN sekitar 60% penduduk Indonesia 

menghirup udara yang tidak sehat akibat kabut asap pada tahun 1997-

2006. Implikasi dari bencana kebakaran hutan tersebut telah banyak 

menimbulkan kerugian baik dalam sector social, ekonomi dan 

hubungan dengan Negara lain
32

.  

 Negara Indonesia salah satu Negara berkembang yang menjadi 

sorotan oleh dunia internasional karena kerusakan hutan tropis yang 

sangat tinggi setiap tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 

merupakan suatu bentuk pencemaran lingkungan yang bersifat 

transnasional, yang telah memberikan dampak kabut asap tebal hingga 

mengganggu kelangsungan hidup dan kegiatan ekonomi pada sebagian 

Negara lain dalam lingkung regional ASEAN. Besarnya dampak yang 

diakibatkan oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di 

Indonesia, membuat ancaman terhadap stabilitas regional ASEAN. Hal 

ini membuat Negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk 

memperkuat kebijakan nasional dan strategi untuk mencegah dan 

mengurangi kebakaran hutan dan ahan yang berdampak pada timbulnya 

pencemaran kabut asap lintas batas.  

 ASEAN mengambil langkah dan inisiatif untuk meningkatkan 

kerjasama regional, sub regional, serta nasional secara terorganisasi 

dalam upaya pengambilan kebijakan terhadap permasalahan lingkungan 

lintas batas, yang difokuskan pada masalah pencemaran kabut asap. 

Dengan kesepakatan bersama Negara-negara Asia Tenggara, ASEAN 

                                                           
30 Sylva Lestari, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan 

Implikasi Kebijkannya, 2015, Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada, diakses di: 

,http://download.portalgaruda.org/article, pada tanggal 25 April 2021, pada pukul 20.21 WIB 
31 Ibid hal 104 
32 David Glover and Timothy Jessup, 2006, Kerugian lingkungan Akibat Kebakaran dan 

Asap di Indonesia, Jakarta, hal 5 



21 
 

 
 

membentuk sebuah persetujuan Asean Agreement on Transboundary 

Haze Polution (AATHP) dengan tujuan untuk lebih memperkuat 

kerjasama internasional dalam mengembangkan kebijakan nasional 

dalam penceghan dan pemantauan pencemaran asap lintas melalui 

pertukaran informasi, konsultasi, penelitian dan pemantauan
33

 

2.3.2 Terbentuknya ASEAN Agreement On Transboundary Haze 

Pollution 

  Isu lingkungan di wilayah Asia Tenggara telah menjadi fokus dalam 

setiap agenda pertemuan ASEAN, khususnya masalah kebakaran hutan 

dan pencemaran lintas batas. Indoenesia merupakan salah satu Negara 

yang sering menyebabkan terjadinya polusi kabut asap lintas batas 

Negara ke Negara lain. Indonesia menjadi salah satu Negara dengan 

kawasan hutan terluas sehingga kebakaran hutan dan lahan sering 

terjadi setiap tahun, dari kebakaran hutan ringan sampai kebakaran 

hutan yang cukup besar. Besarnya kebakaran hutan dan lahan yang 

terjadi di Indonesia pada tahun 1997, tidak hanya merugikan bagi 

Indonesia sendiri tetapi juga dirasakan oleh Negara ASEAN lainnya 

khususnya Malaysia dan Singapura. 

  Pencemaran udara akibat dari kebakaran hutan dan lahan dianggap 

bertentangan dengan salah satu prinsip hukum internasional bahwa 

suatu Negara dilarang melakukan atau mengijinkan suatu kegiatan yang 

dapat merugikan Negara lain
34

. hal ini dapat menimbulkan pertanggung 

jawaban Negara, Negara yang dirugikan dapat meminta ganti rugi 

karena terjadinya pencemaran asap lintas batas telahh menyebabkan 

terganggunya lingkungan Negara lain. adanya bencana kebakaran hutan 

                                                           
33 Sidiq Ahmadi, 2013, Prinsip Non-Interference ASEAN dan Problem Efektifitas ASEAN 

Agreement On Transboundary Haze Pollution, Jurnal Media Hukum, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, hal 187, pada http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/336/384 

34 Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Nasional, 2007, ASEAN 

Selayang Pandang, Jakarta, diakses pada 22 April 2021, di: 

http://www.kemlu.go.id/Documents/ASP%202010.pdf 
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dan lahan yang menimbulkan kabut asap tahun 1997 membuat ASEAN 

melakukan tindakan lebih lanjut untuk menanganai masalah ini.  

Upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam menghadapi masalah kabut 

asap telah dilakukan sejakdulu, ASEAN telah berupaya dengan 

membentuk perjanjian-perjanjian di bidang lingkungan hidup agar 

kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang hijau dan ramah 

lingkunan. Perjanjian yang dibuat oleh ASEAN terkait masalah 

lingkungan hidup sudah ada sejak tahun 1978. Pada tahun 1995, 

dibentuklah ASEAN Senior Officials On The Enviroment (ASOEN), 

ASOEN ini membahas mengenai masalah polusi udara lintas batas, tetapi 

dalam perjanjian ini tidak terlalu memfokuskan terhadap permasalahan 

kabut asap lintas batas Negara. Lalu ASEAN membentuk sebuah forum 

yaitu Haze Technical Task Force (HTTF), forum ini sebagai lanjutan dari 

ASOEN Negara Indonesia ditunjuk sebagai ketua forum HTTF, dan tujuan 

utama dari forum ini adalah untuk memusatkan kegiatan dalam upaya 

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut 

asap lintas batas di kawasan ASEAN
35

.  

Zero Burning Policy yang berisi tentang aturan-aturan bagaimana 

melakukan pembersihan dan pembukaan lahan tanpa adanya pembakaran 

yang beresiko terhadap munculnya kabut asap lintas batas diterapakan 

oleh ASEAN pada tahun 1999. Selain itu, ASEAN membentuk sebuah 

kerangka kerjasama yakni Strategic Plan Of Action on Enviroment 

(SPAE) yang bertujuan untuk menanggulangi polusi kabut asap yang 

memasuki lintas batas negara sebagai dampak dari kebakaran hutan yang 

terjadi di negara anggota ASEAN dan wilayah Asia Tenggara.
36

 

Ada beberapa tahap sebelum terbentuknya AATHP, yang pertama pada 

19 Juni 1990 di Kuala Lumpur yaitu adanya kesepatakan The Kuala 

Lumpur Accord on Environment and Development. Kesepakatan ini 

merupakan bentuk kesadaran negar-negara ASEAN bahwa mengelola 

                                                           
35 Ibid hal 136 
36 Ibid hal 138 
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lingkungan dan pembangunan berkelanjutan merupakan tindakan yang 

tepat untuk kesejahteraan masyarakat ASEAN.
37

 

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

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

Resolution on Environment and Development. Pada pertemuan ini masalah 

polusi asap lintas batas menjadi perhatian khusus, karena pada tahun 1991 

terjadi lima kali kebakaran di Asia tenggara. 

Tahap tiga, pada 21 Oktober 1994 dalam pertemuan informal Menteri 

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

menteri memberi saran untuk adanya usaha kerjasama regional yang lebih 

kuat dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Tahap keempat, setelah 

kebakaran hutan tahun 1997, atas saran ASEAN Chair of Evironmental 

Affairs dibuatlah pertemuan The ASEAN Ministerial Meeting on Haze 

pada tahun 1997. Pertemuan ini merupakan awal tindakan regional yang 

spesifik dalam menanggulangi masalah polusi asap lintas batas. Dalam 

pertemuan ini dibuatlah Regional Haze Action Plan (RHAP) sebagai 

bentuk komitmen lebih dalam dan lebih detail terhadap ASEAN Co-

opertaion Plan on Transboundary Pollution.
38

 

KTT ASEAN tahun 1998 di Vietnam mengeluarkan Hanoi Plan of 

Action yang menegaskan perlunya diadakan tindakan lanjutan dari RHAP 

dengan membuat perjanjian internasional yang mengikat secara hukum
39

.
 
 

Tahap terakhir, dibentuklah Persetujuan Pencemaran Asap Lintas Batas 

(ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution) yaitu proses 

penyusunan AATHP dikoordinasi oleh negara Malaysia dengan bantuan 

United Nations Environmetal Programe (UNEP) yang telah 

ditandatangani oleh negara-negara ASEAN pada 10 Juni 2002 di Kuala 

Lumpur dan mulai berlaku pada 25 November 2003. 

  

                                                           
37 Ibid hal 142 
38 Rahmi Deslianti Afni, Op. Cit 14 
39 Rahmi Deslianti Afni, Op. Cit 17 
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Nama 

Anggota 

Tanggal Ratifikasi Persetujuan dengan Sekretaris 

Jendral ASEAN 

Malaysia 3 Desember 2002 18 Februari 2003 

Singapura 13 januari 2003 14 Januari 2003 

Brunei 

Darussalam 

27 Februari 2003 23 April 2003 

Myanmar 5 Maret 2003 17 Maret 2003 

Vietnam 24 maret 2003 29 Mei 2003 

Thailand 10 September 2003 26 September 2003 

Laos 19 Desember 2003 13 Juli 2005 

Kamboja 24 April 2006 9 November 2006 

Philipin 1 Februari 2010 4 maret 2010 

Tabel 2 Negara yang telah meratifikasi ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution 

 

AATHP merupakan perjanjian yang difokuskan untuk mengatur 

mengenai penanggulangan pencemaran kabut asap lintas batas yang 

diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan dan lahan kawasan ASEAN. 

Penanggulangan tersebut dilakukan dengan adanya kerjasama antara 

negara-negara anggota ASEAN yang telah ikut meratifikasi perjanjian 

AATHP. Isi dari perjanjian AATHP secara keseluruhan terdiri dari 32 

pasal yaitu mengeni ketentuan-ketentuan, gambaran kerjasama dan 

tindakan dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dank abut asap 

lintas batas serta dibuat juga dalam sebuah lampiran yang berisi mengenai 

keabsahan dan keaslian perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh 

masing-masing pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN.
40

 

                                                           
40 Syahriani Firmayanti, 2015, Motivasi Singapura Meratifikasi ASEAN Agreement On 
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Beberapa isi yang menjadi inti dalam perjanjian AATHP adalah:
41

 

 Pasal 1: Penjabaran mengenai aspek-aspek umum yang berkaitan 

dengan kabut asap serta tujuan umum dari dibuatnya perjanjian 

AATHP 

 Pasal 2 : Menjelaskan tujuan dari AATHP yaitu untuk mencegah dan 

memonitor Transboundary Haze Pollution akibat kebakaran hutan dan 

lahan yang harus dikurangi melalui upaya nasional terpadu dan 

kerjasama regional maupun internasional secara intensif dan 

berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian 

AATHP. 

 Pasal 3 : Prinsip-Prinsip dalam melaksanakan perjanjian 

1. Prinsip tanggungjawab 

2. Prinsip kerjasama dan semangat solidaritas 

3. Prinsip pencegahan 

4. Prinsip pembangunan dan pengolahan sumber daya alam yang 

aman 

5. Prinsip sosialisasi yang melibatkan semua lapisan masyarakat 

 Pasal 5 : mengenai pembukaan ASEAN Centre serta penjelasan 

mengenai fungsi, struktur dan tujuan ASEAN Centre 

 Pasal 7 : menjelaskan kewajiban negara yang menunjukan satu atau 

lebih badan sebagai pemantau nasional yang dapat memantau semua 

daerah yang rawan kebakaran dan lamgsung sigap dalam mengambil 

tindakan yang tepat 

 Pasal 9 : menjelaskan langkah-langkah teknis untuk tindakan 

pencegahan dan mengendalikan kegiatan yang beresiko terhadap 

kebakaran hutan penyebab polusi asap lintas batas 

 Pasal 16 : menjelaskan teknis kerjasama dalam menangani kebakaran 

hutan, fasilitas dan mobilisasi dalam menanggulangi kebakaran dan 

dampak kabut asap lintas batas 

                                                                                                                                                                
Transboundary Haze Pollution Tahun 2003, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik Universitas Riau, diakses di : 

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/5772/5645, diakses pada 04 Mei 2021,  

pada  pukul 18.22 WIB 
41 Ibid hal 7 

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/5772/5645
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 Pasal 18 : membentuk Conference of the Parties (COP) dan 

menjadwalkan agenda pertemuan COP untuk membahas, meninjau dan 

melaporkan kondisi nasional serta mengevaluasi pelaksanaan AATHP. 

 Pasal 20 : mengenai pembentukan pengaturan dana. Negara anggota 

wajib memberikan montribusi sukarela untuk dana sesuai keputusan 

COP yang kemudian dana tersebut dikelola oleh sekretariat ASEAN 

dibawah bimbingan COP 

 Pasal 27 : menjelaskan langkah yang tepat dalam menyelesaikan 

sengketa 

 Pasal 29 : mengenai mulai berlakunya perjanjian AATHP, yaitu 

setelah 60 hari negara keenam meratifikasi dan menyerahkan 

Instrument of Ratification ke sekretariat ASEAN. 

 

Kewajiban yang harus dilakukan oleh negara-negara peserta yang telah 

meratifikasi, yaitu: 
42

 

 Bekerjasama dalam mengembangkan dan mengimplementasikan 

peraturan-peraturan yang mencegah dan mengawasi polusi asap lintas 

batas negara. 

 Apabila polusi asap lintas batas negara bersumber dari wilayah 

yuridiksi suatu negara, maka negara itu harus segera membantu 

permintaan tentang informasi atau konsultasi yang berhubungan 

dengan kebakran dari negara-negara yang terkena polusi asap 

tersebut. 

 Mengambil tindakan legislatif, administrative atau tindakan lainnya 

untuk mengimplemtasikan kewajiban negara anggota dalam 

perjanjian AATHP. 

 

Beberapa prinsip yang harus ditaati oleh negara-negara anggota ASEAN 

dalam implementasi perjanjian AATHP :
43

 

                                                           
42 Agis Ardhiansyah, 2016, Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Tentang Pengendalian 

Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze 

Pollution, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, diakses pada tanggal 10 Mei 2021, 

http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/177/pdf_4. 
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 Sesuai dengan hukum internasional 

 Negara-negara anggota harus meningkatkan kerjasama dan koordinasi 

untuk mencegah, mengantisipasi dan mengawasi polusi asap lintas 

batas negara yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. 

 Dalam menghadapi masalah polusi asap lintas batas, negara harus 

melibatkan semua pihak dalam menanggulangi kebakaran hutan dan 

lahan. 

 

Pembahasan mengenai perjanjian AATHP, dilakukan dengan adanya 

pertemuan tingkat menteri bagi negara-negara yang telah meratifikasinya 

yang disebut Meeting Conference Of The Parties (COP). COP dibentuk 

pada tahun 2003, tujuan dibentuknya COP ini adalah untuk lebih 

memfokuskan dan menyusun kerangka kerja dan agenda dari perjanjian 

kabut asap yang telah dibuat dan disepakati
44

. Salah satu kerjasama bidang 

lingkungan yang menjadi prioritas ASEAN adalah memaksimalkan upaya 

dan kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam penanganan dan 

penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan 

dampak pencemaran kabut asap hingga lintas batas negara. 

 

Pertemuan COP Tanggal Tempat Pertemuan 

COP 1 11 November 2004 Hanoi, Vietnam 

COP 2 1 Maret 2007 Brunei Darussalam 

COP 3 5 September 2007 Bangkok, Thailand 

COP 4 8 Oktober 2008 Hanoi, Vietnam 

COP 5 29 Oktober 2009 Singapura 

COP 6 13 Oktober 2010 Brunei Darussalam 

                                                                                                                                                                
43 Ibid hal 50 
44 ASEAN Selayang Pandang, Op. Cit Hal 136  
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COP 7 16-18 oktober 2011 Pnhom Penh, Kamboja 

COP 8 26 September 2012 Bangkok, Thailand 

COP 9 25 September 2013 Surabaya, Indonesia 

COP 10 30-31 september 2014 Vientine, Laos 

Tabel 3 Pertemuan Conference of the Parties (COP) ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution (AATHP) 

 

2.3.3 Tujuan dan Manfaat AATHP 

Tujuan utama dari dibentuknya AATHP adalah untuk mitigasi, 

mencegah dan menaggulangi pencemaran kabut asap suatu negara yang 

masuk hingga lintas batas negara, akibat dari kebakaran hutan dan lahan. 

Mitigasi pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan melalui upaya 

nasional, regional dan internasional secara intensif pada setiap negara, 

karena dampak kabut asap dianggap dapat merugikan pembangunan 

berkelanjutan sehingga masalah kebakaran hutan dan lahan menjadi 

perhatian penting bagi negara kawasan ASEAN untuk bisa menyelesaikan 

masalah kabut asap lintas batas agar tidak terjadi lagi.
45

 

 

Manfaat pembentukan AATHP adalah :
46

 

 Mendorong peran aktif negara anggota ASEAN dalam 

pengambilan keputusan untuk melakukan pemantuan, penilaian 

dan kesiapsiagaan darurat dari kebakaran hutan an lahan yang 

mengakibatkan pencemaran asap lintas batas. 

 Melindungi negara-negara anggota ASEAN dari dampak negatif 

pencemaran kabut asap yang dapat merugikan kesehatan manusia, 

                                                           
45 Ibid hal 9 
46 Siciliya Mardian Yo’el, 2016, Efektivitas ASEAN Agreement On Transboundary Haze 

Pollution 

Dalam Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas Di ASEAN, Universitas Islam Kadari, 

diakses pada 15 Mei 2021, 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:e1SkqK4gEzUJ:https://media.neliti.com/

media/publications/55191-ID-efektivitas-asean-agreement-

ontransboun.pdf+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id 
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mengganggu produktivitas masyarakat dalam bidang sosial dan 

ekonomi serta menurunkan kualitas lingkungan hidup. 

 Memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pencegahan, 

mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan dan 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan 

pencemaran asap lintas batas 

 Memanfaatkan sumber daya manusia dan peralatan yang ada di 

negara ASEAN dan di luar negara ASEAN baik melalui 

Sekretariat ASEAN maupun ASEAN Coordinating Centre untuk 

melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, 

penanggulangan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas. 

 Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui 

kerjasama ASEAN dan bantuan internasional dalam hal 

pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 

 Memperkuat manajemen dan kemampuan dalam hal pencegahan 

mitigasi, kesiapsiagaan, pemantuan, penanggulangan dan 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik di tingkat lokal, 

nasional, maupun regional melalui kerjasama ASEAN dan banyuan 

internasional sehingga pencemaran asap dapat lebih dikendalikan. 

 

2.4 Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia terkait dengan Pengendalian 

Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca Ratifikasi AATHP 

Dalam setiap perjanjian akan berlaku dan mengikat para pihak pesertanya 

saat syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut terpenuhi, tidak terkecuali juga 

untuk perjanjian internasional. Keterikatan subyek hukum internasional kepada 

suatu perjanjian internasional, sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 11 

Konvensi Wina 1969, ditentukan oleh perjanjian itu sendiri, bisa melalui 

penandatanganan (signature), pertukaran instrument yang membentuk 

perjanjian, ratifikasi (ratification), penerimaan (acceptance), persetujuan 
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(approval) dan aksesi (accession),
47

 jika perjanjian tersebut mempersyaratkan 

untuk diratifikasi maka pada tahap penandatanganan, perjanjian tersebut belum 

mngikat pesertanya.  

Agar berlaku mengikat maka peserta perjanjian wajib menyerahkan 

piagam pengesahan (instrument of ratification) dan saling ditukarkan antar 

peserta perjanjian sebagai bentuk pemenuhan persyaratan sahnya perjanjian.  

 Untuk praktek Indonesia, prosedur ratifikasi perjanjian internasional dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara internal dan eksternal. Ratifikasi 

secara internal tidak menimbulkan konsekuensi keterikatan Indonesia pada 

suatu perjanjian internasional, tetapi hanya melalui ratifikasi eksternal-lah 

suatu Negara akan terikat pada suatu perjanjian internasional.  

Sedangkan ratifikasi eksternal dialkukan dengan menerbitkan instrument 

of ratification atau instrument of accession. Ratifikasi secara internal tidak 

menimbulan konsekuensi keterikatan Indonesia pada suatu perjanjian 

internasional, tetapi hanya melalui ratifikasi eksternal-lah suatu Negara akan 

terikat pada suatu perjanjian internasional
48

. 

Keikutsertaan suatu Negara dalam perjanjian internasional tentu saja 

didasarkan atas kepentingan nasionalnya, yang artinya dengan ikut serta dalam 

perjanjian internasional, Negara menganggap akan menguntungkan 

kepentingan nasionalnya, Negara menganggap akan menguntungkan 

kepentingan nasionalnya, yang artinya dengan ikut serta dalam perjanjian 

internasional, Negara menganggap akan menguntungkan kepentingan 

nasionalnya. 

Setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh subyek hukum 

internasional memiliki maksud dan tujuan yang dituangkan dalam bagian 

pembukaan atau preamble. Bagian pembukaan atau preamble perjanjian 

internasional pada umumnya memuat tiga unsur, yaitu unsur filosofis (latar 

                                                           
47 I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 109. 
48 Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 

Vienna Convention on the Law of Treaties, Springer, Dordrecht, Netherlands, 2007, h. 67. 
 



31 
 

 
 

belakang dibuatnya perjanjian), unsur yuridis (asas hukum rasional atau ius 

dispositivium) dan unsur politis (tujuan yang ingin dicapai dari perjanjian)
49

. 

AATHP 2002 yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2014 dan instrument of ratification-nya telah didepositkan ke Sekretariat 

ASEAN pada tanggal 20 januari 2015 sehingga berdasarkan ketentuan 

perjanjian tersebut (Pasal 29), terhitung sejak 21 maret 2015, AATHP berlaku 

efektif (mengikat) bagi Indonesia.  

Para pihak berkeinginan untuk mengambil tindakan secara mandiri 

maupun bersama untuk melakukan penilaian asal, sebab, sifat dan luas dari 

kebakaran lahan dan hutan serta asap yang ditimbulkan, maksudnya adalah 

untuk mencegah dan mengendalikan sumber kebakaran lahan dan hutan serta 

asap yang ditimbulkan dengan menerapkan kebijakan praktek dan teknologi 

berwawasan lingkungan serta memperkuat kemampuan nasional dan regional 

dan juga untuk menjalin kerjasama dalam penilaian, pencegahan, 

penanggulangan dan pengelolaan kebakaran lahan dan hutan serta asap yang 

ditimbulkan. 

 

Adapun 5 prinsip yang terkandung dalam AATHP sekaligus sebagai 

panduan bagi para pihak peserta perjanjian dalam melaksanakan isi perjanjian, 

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 yaitu: 

Pertama,hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber dayanya sesuai 

kebijakan lingkungan dan pembangunannya, dan tanggung jawab untuk 

menjamin bahwa kegiatan dalam yurisdiksi dan kendalinya tidak 

menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan membahayakan kesehatan 

manusia dari Negara lain atau daerah diluar batas yurisdiksi nasional.  

Kedua, semangat kesetiakawanan dan kemitraan dan sesuai dengan 

kebutuhan, kemampuan dan situasi masing-masing, dan memperkuat 

kerjasama dan koordinasi untuk mencegah dan memantau pencemaran asap 

lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan hutan yang harus 

ditanggulangi. 

                                                           
49

 Jan Klabbers,The Concept of Treaty in International Law Vol. 22, Kluwer Law International, 
Dordrecht, Netherlands,1998, h. 37. 
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Ketiga, mengambil tindakan berhati-hati untuk mengantisipasi, mencegah 

dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran 

lahan atau hutan yang seharusnya ditanggulangi, untuk meminimalkan 

pengaruh yang merugikannya. 

Kelima, dalam mengatasi pencemaran asap lintas batas, jika dipandang 

perlu, melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat local, lembaga 

swadaya masyarakat, petani dan perusahan swasta. 

Selain kelima prinsip tersebut, AATHP juga membebankan 3 kewajiban 

umum bagi para pihak peserta, sebagaimana dinayatakan dalam Pasal 4 

diantaranya : 

Pertama, bekerjasama dalam mengembangkan dan melaksanakan tindakan 

untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran 

lahan dan hutan yang harus ditanggulangi, dan untuk mengendalikan sumber 

kebakaran, termasuk identifikasi kebakaran, pengembangan pemantauan, 

penialian dan system peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi, dan 

ketentuan bantuan yang saling menguntungkan. 

Kedua, apabila pencemaran asap lintas batas berasal dari wilayah salah 

satu Negara peserta perjanjian, harus dilakukan respon yang cepat terhadap 

permintaan informasi yang relevan atau konsultasi yang dibuthkan oleh 

Negara-negara yang terkena imbas atau berpotensi terkena imbas pencemaran 

asap lintas batas tersebut, dengan tujuan untuk meminimalkan akibat dari 

pencemaran asap lintas batas. 

Ketiga, Mengambil tindakan legislative, administrative dan/atau tindakan 

lainnya untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan persetujuan.  

 

Berdasarkan AATHP yang telah diratifikasi oleh Indonesia terdapat 

beberapa konsekuensi didalmnya sebagai akibat keterikatan, yaitu : 

 Indonesia harus menjamin bahwa semua kegiatan yang ada 

wialayahnya tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan 

membahayakan kesehatan manusia bagi Negara lain atau daerah diluar 

batas yurisdiksi nasionalnya. 
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 Indonesia wajib bekerjasama dalam mengembangkan dan 

melaksanakan tindakan untuk mencegah dan memantau pencemaran 

asap lintas batas akibat kebakaran lahan dan hutan. 

 Indonesia wajib memberian respon/tanggapan yang cepat terhadap 

adanya permintaan informasi yang relevan atau konsultasi yang 

dibutuhkan oleh Negara-negara yang terkena dampak pencemaran asap 

yang berasal dari Indonesia, dengan tujuan untuk meminimalkan akibat 

pencemaran.
50

 

  

2.5  Kerangka Pemikiran 

Kebakaran hutan Sumatra dan Kalimantan  yang menyebabkan asap 

polusi yang mencemari Negara ASEAN, dibentuklah kerjasama antar 

Negara ASEAN dalam membentuk perjanjian yang bertujuan untuk 

mengatasi asap lintas batas  di Negara ASEAN bernama AATHP (ASEAN 

AGREEMENT TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION) dengan berupaya 

dalam berdasarkan dokumen part II yaitu pemantauan, penilaian, 

pencegahan, dan Kesiapsiagaan. Indonesia adalah akar penyebab terjadinya 

polusi udara yang mengganggu aktifitas Negara di ASEAN, maka dari itu 

bagaimana AATHP dalam mengatasi Asap Lintas Batas di Indonesia setelah 

Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut. Berikut adalah bagan hasil dari 

kerangka pemikiran. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi, 
Alumni, Bandung, 2012, h. 67. 
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Table 2. Kerangka Pemikir 

 

 

Tabel 4 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Tipe penelitian merupakan penelitian yang menganalisis suatu 

objek, suatu set kondisi ataupun suatu kelas peristiwa yang terjadi pada saat 

ini. Hal ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan 

akurat mengenai fakta – fakta, dalam melakukan penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif 

dimulai dengan asumsi, paradigm, kemungkinan penggunaan lensa teoritis. 

Sehingga,penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan 

penggambaran mengenai Implementasi AATHP ( ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution ) Dalam Mengatasi Kabut Asap Lintas Batas 

di Indonesia tahun 2015 - 2020. 

 

3.2. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui implementasi AATHP dalam 

mengatasi asap lintas batas di Indonesia berdasarkan dengan dokumen 

AATHP tepatnya pada : 
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 Pemantauan (Monitoring) 3.2.1.

1. Setiap Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

memantau: 

a) semua daerah rawan kebakaran 

b) semua kebakaran lahan dan/atau hutan 

c) kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya kebakaran lahan 

dan/atau hutan tersebut, dan pencemaran asap yang timbul dari 

kebakaran lahan dan/atau hutan tersebut. 

2. Setiap pihak harus menunjuk satu badan lagi untuk berfungsi 

sebagai Pusat Pemantauan Nasional, untuk melakukan pemantauan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas sesuai dengan prosedur 

nasional masing-masing. 

3. Para Pihak, dalam hal terjadi kebakaran, harus segera mengambil 

tindakan untuk mengendalikan atau memadamkan api. 

 Penilaian (Assessment) 3.2.2.

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa Pusat Pemantauan Nasional, 

pada interval reguler yang disepakati, mengkomunikasikan kepada 

ASEAN Centre, secara langsung atau melalui Focal Point-nya, data 

yang diperoleh terkait dengan daerah rawan kebakaran, kebakaran 

lahan dan/atau hutan, kondisi lingkungan yang kondusif untuk hal 

tersebut. kebakaran lahan dan/atau hutan, serta pencemaran asap 

yang timbul dari kebakaran lahan dan/atau hutan tersebut; 

2. ASEAN Centre wajib menerima, mengkonsolidasikan dan 

menganalisis data yang dikomunikasikan oleh masing-masing Pusat 

Pemantauan Nasional atau Focal Point. 

3. Berdasarkan analisis data yang diterima, ASEAN Centre wajib, jika 

memungkinkan, memberikan kepada masing-masing Pihak, Melalui 

Focal Point-nya, penilaian risiko terhadap kesehatan manusia atau 

lingkungan pencemaran kabut asap lintas batas. 
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 Pencegahan (Prevention) 3.2.3.

1. Setiap Pihak wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah 

dan mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran 

lahan dan/atau hutan yang dapat mengakibatkan pencemaran asap 

lintas batas, yang meliputi: 

2. Mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah legislatif dan 

peraturan lainnya, serta program dan strategi untuk mempromosikan 

kebijakan nol pembakaran untuk menangani kebakaran lahan 

dan/atau hutan yang mengakibatkan polusi asap lintas batas. 

3. Mengembangkan kebijakan lain yang sesuai untuk mengekang 

kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran lahan dan/atau hutan 

4. Mengidentifikasi dan memantau daerah rawan terjadinya kebakaran 

lahan dan/atau hutan 

5. Penguatan kemampuan dan koordinasi penanggulangan kebakaran 

lokal dan pemadam kebakaran untuk mencegah terjadinya 

kebakaran lahan dan/hutan 

6. Mempromosikan pendidikan publik dan kampanye peningkatan 

kesadaran dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

kebakaran untuk mencegah kebakaran lahan dan/atau hutan, 

pencemaran kabut asap yang timbul dari kebakaran tersebut. 

7. Mempromosikan dan memanfaatkan pengetahuan dan praktik adat 

dalam pencegahan dan pengelolaan kebakaran 

8. Memastikan bahwa tindakan legislatif, administratif dan/atau 

tindakan relevan lainnya diambil untuk mengendalikan pembakaran 

terbuka dan untuk mencegah pembukaan lahan dengan 

menggunakan api. 

 

 Kesiapsiagaan.  3.2.4.

Para Pihak wajib, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, 

mengembangkan strategi dan rencana tanggapan untuk 

mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko terhadap 
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kesehatan manusia dan lingkungan yang timbul dari kebakaran lahan 

dan/atau hutan dan pencemaran asap terkait yang timbul dari kebakaran 

tersebut. 

Para Pihak wajib, sebagaimana mestinya, menyiapkan prosedur 

operasi standar untuk kerjasama regional dan tindakan nasional yang 

dipersyaratkan berdasarkan Persetujuan ini. 

 

 

3.3. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dengan Sumber data menggunakan data sekunder. Data sekunder 

yaitu didapat dari literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan 

dengan Implementasi AATHP ( ASEAN Agreement on Transboundary 

HazePolusi ) Dalam Mengatasi Kabut Asap Lintas Batas di Indonesia periode 

2015 – 2020. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan cara 

peneliti untuk menemukan data yang sesuai dengan penelitian maupun 

metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik 

pengumpulan data dari studi pustaka dan dokumentasi, yaitu: 

 Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang mencari informasi 

terkait penelitian berdasarkan jurnal, buku makalah, artikel dan surat 

kabar. Dalam studi pustaka, peneliti memperoleh data melalui jurnal dan 

menggunakan buku untuk mencari konsep yang digunakan dan perspektif 

Hubungan Internasional. Artikel terkait dengan pelaksanaan AATHP 

dalam mengatasi Kabut Asap Lintas Batas di Indonesia. Teknik yang 

telah dilakukan penulis selama penelitian ini adalah teknik pengumpulan 

dokumen, serta teknik teknik studi dari penelitian terdahulu dan 

jurnalterkait. 
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 Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mencari 

informasi terkait penelitian berdasarkan dokumen-dokumen resmi, 

sehingga data yang dihasilkan valid. Laman resmi yang peneliti gunakan 

https://asean.org/wpcontent/uploads/2012/05/AATHP.pdf memuat 

database pelaksanaan AATHP dalam mengatasi kabut asap lintas batas di 

Indonesia. Kemudian penulis juga menggunakan laman resmi 

http://sipongi.menlhk.go.id/home/main  yang memuat database sebagai 

bukti keaslian adanya kebakaran hutan yang terjadi dari tahun 2015-2020 

 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis sekunder 

deskriptif-kualitatif. Analisis sekunder data kualitatif merupakan penggunaan 

data yang dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian asli. Penggunaan 

analisis sekunder memungkinkan untuk memperoleh data tambahan atau 

untuk mengejar temuan yang muncul dari analisis awal. Menurut Lisa 

Harrison dan Theresa Callan, analisis sekunder bukan hanya sekedar 

mengutip penelitian yang sudah ada, tetapi juga menyiratkan analisis ulang 

terhadap data tersebut. 

Proses analisis data yeng akan penulis gunakan ialah proses analisis data 

dari Miles dan Huberman. Menurutnya, terdapat dua tahap dalam 

menganalisis data yaitu
51

. 

 Kondensasi Data 

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data yang muncul dalam 

himpunan catatan lapangan tertulis, transkip atau dokumen dan materi 

empiris lainya. Dan dengan memadatkan data maka akan membuat data 

tersebut menjadi lebih kuat. Data kualitatif dapat diubah dengan cara 

seleksi, parafrase dan dimasukan kedalam pola yang lebih besar.  

 Penyajian Data 

                                                           
51 Matthew B.Michael Huberman, Johny Saldana. Qualitative Data Analysis: A Methods 

Sourcebook (3rd edition). California Sage Publication. 2014. Hal: 31-32 

https://asean.org/wpcontent/uploads/2012/05/AATHP.pdf
http://sipongi.menlhk.go.id/home/main
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Secara umum, penyajian data dapat dikatakan sebagai display data dan 

berisi kumpulan informasi terorganisir serta terkompresi yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Dengan adanya 

penyajian data, maka akan membantu penulis dalam memahami apa yang 

terjadi dan melakukan sesuatu atau menganalisis lebih lanjut guna untuk 

mengambil tindakan. 

 

5.1 Kesimpulan 

ASEAN membuat kesepakatan yang berfokus pada penanganan kasus 

kebakaran hutan/lahan dan pencemaran udara lintas batas yang dikenal dengan 

Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP). Indonesia 

menjadi negara terakhir yang meratifikasi agreement tersebut pada tahun 2014 

dikarenakan adanya desakan dari negara- negara anggota yang telah terlebih 

dulu meratifikasi. 

Setelah indonesia meratifikasi perjanjian AATHP pada tanggal 16 

September 2014, terjadi kebakaran yang hebat yang mengakibatkan polusi 

asap hingga ke Malaysia dan Singapura. Penelitian ini menjelaskan 

implementasi yang dicapai sejak Indonesia meratifikasi AATHP. Hasil 

penelitian menujukkan bahwa Perjanjian AATHP sebagai bentuk 

implementasi untuk memberikan arahan serta dorongan setiap negara untuk 

mengatasi kabut asap lintas batas terutama mendorong Indonesia untuk 

meratifikasi supaya melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan kabut 

asap lintas batas yang menyebabkan permasalahan polusi udara hingga ke 

Negara tetangga dengan mengikuti mekanisme kerja dari hasil perjanjian 

AATHP yakni pemantauan, penilaian, pencegahan, dan kesiapsiagaan. 

Beberapa upaya dilakukan Indonesia dalam mengatasi kabut asap lintas 

batas seperti; dibuatnya deteksi kebakaran hutan dengan Asap Digital 

Nasional untuk mengintegrasikan system penentuan karhutla dari beberapa 

aplikasi, didirakannya ASEAN Coordinating Center serta mengembangkan 

Road Map on ASEAN Cooperation Toward Transboundary Haze Pollution , 
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melakukan penilaian dan pelaporan terhadap daerah rawan kebakaran, selalu 

siap siaga dalam penyampaian informasi peringatan dini dan deteksi dini, 

peningkatan partisipasi masyarakat, serta memasyarakatkan teknik-teknik 

ramah lingkungan dalam pengendalian kebakaran.  

Jumlah kebakaran hutan pada tahun 2020 menunjukan penurunan yang 

signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi AATHP berjalan 

dengan efektif. Hal itu ditunjukan dengan berhasilnya AATHP mendorong 

Indonesia untuk meratifikasi dan menjadikan Indonesia ikatan dalam 

mengatasi kabut asap tersebut, sehingga Indonesia terus berupaya dalam 

mengatasi kabut asap lintas batas melalui mekanisme kerja AATHP. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi AATHP dalam 

Mengtasi Kabut Asap Lintas Batas di Indonesia 2015-2020, maka saran yang 

dapat penulis berikan ialah:, Dalam implementasi AATHP  masih ada 

bebebrapa yang harus diperbaiki dan di fokuskan agar semakin baiknya 

penanganan kebakaran hutan dan lahan serta pada saat pasca terjadinya 

bencana.  

Indonesia harus lebih memegang peranan dalam mengkoordinasikan 

negara-negara anggota ASEAN dan harus menjadi ujung tombak pada 

kerjasama AATHP ini, karena hal ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia 

untuk menunjukan kemampuannya menanggulangi permasalahan yang ada 

dengan solusi yang jauh lebih baik. Singkatnya ini juga bisa digunakan 

Indonesia untuk mencari nama dan menunjukan bahwa Indonesia adalah 

negara yang harus di perhitungkan. 

. 
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