
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan hutan merupakan kawasan penting sebagai keberlangsungan makhluk

hidup. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan dianggap ‘rumah’ bagi

berbagai ekosistem untuk menjaga kestabilan lingkungan. Adanya pembangunan

di berbagai bidang mempengaruhi terjadinya kerusakan hutan yang

mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam dan dianggap sebagai

malapetaka bencana lingkungan secara global.

Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia

setelah Brazil. Beberapa dasawarsa ini kawasan hutan di Indonesia telah

mengalami kerusakan hutan setiap tahunnya. Berdasarkan data Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), setiap tahun hutan di Indonesia

berkurang 2,7 juta hektar. Hutan yang awalnya berjumlah 126,8 juta hektar, saat

ini sudah berkurang sebanyak 72%. Hutan yang dimiliki hanya tersisa 35,5 juta

hektar (www.tempointeraktif.com diakses 31 oktober 2007). Jumlah luas

kerusakan hutan tersebut cenderung diakibatkan oleh penebangan liar (illegal

logging) dan kebakaran hutan.
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Secara alamiah kebakaran hutan dapat terjadi akibat fenomena El Nino-Southern

Oscillation atau ENSO pada saat musim kemarau. Namun seringkali kebakaran

hutan disebabkan oleh ulah dan kelalaian manusia seperti penebangan hutan

secara liar, membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh

perusahaan pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam Hutan Tanaman

Industri (HTI), dan masyarakat pendatang yang tidak tahu cara penanganan lahan

(Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. 2003:2).

Kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja dan rambatan api di

kawasan/lahan gambut dengan total luas hutan dan lahan yang terbakar dalam

kurun waktu 6 tahun terakhir mencapai 27,612 juta hektar (www.walhi.or.id

diakses 14 Juni 2007). Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik, sosial,

ekonomi, politik dan keamanan, tetapi juga kerugian terhadap lingkungan,

khususnya terhadap keanekaragaman hayati. Bencana kebakaran hutan yang

terbesar terjadi pada tahun 1997-1998. Saat itu meliputi hampir sebagian wilayah

Asia Tenggara terkena dampak dari asap yang dihasilkan. Bencana ini hampir

melumpuhkan regional sebagai bencana tahunan dan terus berlanjut hingga akhir

tahun 2006 lalu (www.cifor.cgiar.org diakses 27 Desember 2007).

Selain itu sepanjang tahun 2003-2005 kebakaran hutan telah menimbulkan

kerugian negara sebanyak 91 juta dolar USA atau sekitar 819 miliar rupiah

(www.indomedia.com diakses 1 September 2007). Gejala ini amat merugikan,

akibat kebakaran hutan terjadi degradasi hutan dan deforestasi menelan biaya

ekonomi sebesar US$.1,62-2,7 juta. Tak hanya itu, kebakaran hutan juga

menyebabkan kerugian akibat kabut asap sekitar US $.674-799 juta, sedangkan
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valuasi biaya yang terkait dengan emisi karbon mencapai $US 2,8 miliar

(www.sylvie.edublogs.org diakses 22 November 2007).

Asap akibat kebakaran hutan telah mengganggu kesehatan masyarakat, terutama

masyarakat rentan seperti orang lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak dibawah

lima tahun (balita). Gangguan kesehatan antara lain, infeksi saluran pernapasan

atas (ISPA), asma bronkial, bronkhitis, pnemonia (radang paru), iritasi mata, dan

kulit. Selain itu beberapa bandar udara ditutup sementara Bandara Sultan Thaha

(Jambi), Supadio (Kalimantan Barat), dan Tjilikriwut (Kalimantan Tengah). Jarak

pandang di tiga bandar udara ini kurang dari 500 meter, padahal jarak pandang

aman untuk penerbangan 800 meter (www.tempointeraktif.com diakses 27

Desember 2007).

Ancaman kebakaran hutan ini telah melibatkan punahnya beberapa spesies hewan

yang dilindungi. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Oktober 2006

memperlihatkan kandungan partikulat (PM 10) sangat tinggi hingga mencapai 640

u/m3, tetapi batas standar sehat hanya 150 u/m3. Artinya kondisi udara sudah

tidak sehat di beberapa daerah dan negara (www.indomedia.com diakses 24 Juni

2007). Pada tahun 2006 sedikitnya tercatat 104.563 titik api yang tersebar di

berbagai wilayah Indonesia dimana Kalimantan Tengah, Riau, Sumatra Selatan,

Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur merupakan lima propinsi yang memiliki

titik api terbanyak (www.wwf.or.id diakses 1 September 2007).

Kebakaran hutan yang terjadi menimbulkan pencemaran udara lintas batas

(transboundary air pollution). Peristiwa ini akan berhubungan dengan kedaulatan
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negara (state sovereignity) yang menjadi unsur terpenting dan utama sebagai dasar

adanya yurisdiksi wilayah suatu negara. Dalam hal ini Indonesia sebagai subjek

internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional

(Mochtar Kusumaatmadja.1976:91). Secara tidak langsung akan berkaitan dengan

tanggung jawab negara (state responsibility).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membuat kodifikasi aturan-aturan

hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara secara internasional yang

diadopsi dari Komisi Hukum Internasional PBB (International Law Commission)

pada tahun 2001 yaitu Articles on the Responsibility of States for Internationally

Wrongful Act. Pada Pasal 3 menyatakan bahwa suatu perbuatan yang melawan

hukum secara internasional akan timbul jika perbuatan tersebut terdiri dari suatu

tindakan dan kelalaian suatu negara menurut hukum internasional, dan perbuatan

tersebut merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional. Tanggung jawab

ini akan berkenaan atas adanya peristiwa kebakaran hutan di Indonesia yang

menghasilkan kabut asap dan menimbulkan kerugian negara lain.

Suatu tanggung jawab negara ditegaskan pula dalam Deklarasi PBB tentang

lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972 dalam Prinsip 21, yang menyatakan:

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations
and the principles of international law, the sovereign right to exploit
their own resources pursuant to their environmental policies, and
the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or
control do not cause damage to the environment of other States or of
area beyond the limits of national jurisdiction”

Bahwa negara-negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan

alamnya dan bertanggung jawab agar kegiatan-kegiatan eksploitasi tersebut tidak
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menimbulkan kerugian/kerusakan terhadap negara lain (Huala Adolf.1991.209-

210).

Tanggung jawab negara atas kebakaran hutan akan berkenaan dengan pula pada

komitmen internasional yang lain, yaitu pada The Geneva Convention on Long-

Range Transboundary Air Pollution atau dikenal dengan Konvensi Jenewa 1979.

Konvensi ini sebagai jembatan politik atas terjadi pencemaran udara lintas batas

regional Eropa yang berlaku secara internasional. Timbul permasalahan

kebakaran hutan di wilayah regional Asia Tenggara, maka diprakarsai oleh

negara-negara yang berhimpun pada Association of South East Asian Nations

(ASEAN) dalam pembentukan penandatanganan kesepakatan Agreement on

Transbounday Haze Pollution pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kesepakatan ini menyatakan bahwa adanya kerjasama untuk menanggulangi

kebakaran hutan. Meskipun demikian, Indonesia belum meratifikasi ke dalam

aturan hukum nasional.

Tanggung jawab negara mengenai kebakaran hutan sebagai pencemaran udara

lintas batas diatur dalam hukum nasional Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas
tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat
bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa”

Penjelasan Pasal ini mengungkapkan bahwa prinsip tanggung jawab negara dapat

dilakukan sesuai dengan wilayah yurisdiksi yang menimbulkan kerugian pada
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yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar

wilayah negara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak menyentuh

secara khusus tentang pencemaran udara akibat kebakaran hutan. Adapun pada

Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang membakar

hutan” dan di dalam penjelasannya mengemukakan bahwa:

“Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk
tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain
pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit,
serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan
pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat
yang berwenang”

Sedangkan pada Pasal 64 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah dan

masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang

berdampak nasional dan internasional. Pasal ini pula yang menegaskan adanya

partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab

dalam pengelolaan hutan.

Aturan yuridis yang lebih mendekati terhadap permasalahan pencegahan dan

pengendalian kebakaran hutan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001

tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang

berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Ditegaskan pada Pasal 11

yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran

hutan dan atau lahan”. Dengan demikian adanya keharusan bagi setiap warga

negara dan pemerintah Indonesia untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran

hutan sesuai dengan tanggung jawab negara yang berlaku dan sepantasnya dalam
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hukum internasional dan nasional Indonesia. Akan tetapi dalam hal ini masih

dipertanyakan apakah peristiwa kebakaran hutan di Indonesia layak dimintai

pertanggungjawaban negara secara hukum internasional.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang

berjudul: “Tanggung Jawab Negara Akibat Pencemaran Udara Lintas Batas

Disebabkan oleh Kebakaran Hutan (Studi Peristiwa Kebakaran Hutan di

Indonesia)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat

dalam skripsi ini, yaitu: Apakah negara Indonesia dapat dimintai

pertanggungjawaban menurut hukum internasional atas peristiwa pencemaran

udara lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan di wilayahnya?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut :

a. Menjelaskan atas kriteria adanya tanggung jawab negara pada peristiwa

kebakaran hutan. Hal ini akan dikaitkan pula pada sumber-sumber hukum

internasional, seperti The Responsibility of States for Internationally

Wrongful Acts 2001, The Geneva Convention On Long-Range
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Transboundary Air Pollution 1979, ASEAN Agreement on Transboundary

Haze Pollution 2002, serta sumber hukum internasional yang terkait.

b. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis peraturan hukum nasional

Indonesia, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah

Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau

Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan

dan atau lahan, serta aturan hukum nasional lainnya yang berkenaan

dengan tanggung jawab negara atas pencemaran udara lintas batas akibat

kebakaran hutan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menegaskan dan menjelaskan dapat/tidak negara

Indonesia dimintai pertanggungjawaban negara atas peristiwa kebakaran hutan

di wilayahnya.



9

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan

khususnya hukum lingkungan internasional mengenai penanganan

pencemaran udara lintas batas akibat kebakaran hutan. Selain itu, dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum khususnya terhadap

hukum internasional dan aplikasi terhadap hukum nasional di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu menambah pengetahuan ilmu

hukum bagi penulis, khususnya hukum internasional mengenai

permasalahan hukum lingkungan internasional dan memberikan informasi

serta bahan bacaan untuk masyarakat maupun pemerintah mengenai

tanggung jawabnya dalam dampak pencemaran udara sebagai akibat

kebakaran hutan.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup penelitian,

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Hal ini untuk

mempermudah penulis dalam menguraikan pemaparan penelitian.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang pengertian dan penjelasan sebagai pisau analisis

dengan menguraikan definisi, teori-teori dan macam-macam tanggung jawab

negara, definisi, jenis-jenis dan mekanisme pencemaran udara lintas batas, serta

definisi, sejarah, jenis-jenis dan penyebab serta dampak negatif dari kebakaran

hutan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan pendekatan masalah yang digunakan, jenis dan

tipe penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data serta

analisa data. Bab ini lebih lanjut diutarakan untuk menerangkan cara-cara

penelitian yang harus dilakukan agar tulisan memenuhi syarat ilmiah agar

hasilnya diperoleh dengan akurat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan membahas yang meliputi tanggung

jawab negara pada ketentuan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia

dalam penanganan pencemaran udara lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran

hutan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang

diuraikan sebagai rekomendasi dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan

pencemaran udara lintas batas disebabkan oleh kebakaran hutan.


