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ABSTRAK 

Saragih, Yulie Monaliza.2016. Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap 

Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia Menurut 

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Poluttion (AATHP).Skripsi.Prodi 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Sonny Saptoajie 

W,S.H., M.Hum dan Saru Arifin S.H.,LL.M 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban negara, Kebakaran hutan dan ASEAN 

Agreement on Transboundary haze poluttion.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam suatu organisasi 

yang disebut ASEAN, Indonesia dikenal akan kekayaan hutannya terkhusus di 

pulau Sumatera dan Kalimatan namun sering kali hutan yang luas tersebut dibuka 

untuk lahan sebagai kepentingan masyarakat karena ketidak hati-hatian 

masyarakat kerap kali menimbulkan kebakaran hutan yang asapnya mencemari 

sampai ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.  

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1).Menganalisis bentuk pertanggungjawaban Indonesia bagi negara-negara yang 

terkena dampak asap akibat kebakaran hutan Indonesia menurut AATHP. 

2).Menganalisis hak-hak negara yang terkena dampak akibat kebakaran hutan 

Indonesia menurut AATHP. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis 

Normatif.Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum 

da pendapat sarjana hukum serta studi pustaka berupa buku-buku, skripsi, tesis 

dan junal ilmiah. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1).Pertanggungjawaban 

Indonesia dalam kebakaran hutan dimuat dalam  Pasal 3 AATHP . Berdasarkan 

data-data yang didapat dari penelitian bahwa Indonesia memenuhi 

tanggungjawabnya merujuk pada Draft ILC Pasal 37 yakni permintaan maaf 

secara resmi dan Indonesia di tahun 2013-2015 sudah melakukan hal tersebut.  2). 

Hak bagi negara-negara berupa hak tersirat yaitu pada Pasal 16 AATHP yang 

menyatakan untuk meningkatkan kesiagaan dan mengurangi risiko terhadap 

kesehatan manusia dan lingkungan para pihak dapat melakukan pertukaran 

informasi,tenaga ahli, teknologi dan keterampilan yang berguna meminimalisir 

dampak kebakaran. 

Saran dari penelitian ini yaitu:  a) Pemerintah untuk dapat kiranya memilih 

antara perjanjian yang bernilai penting atau tidak untuk diratifikasi b) Pemerintah 

melakukan pendekatan kepada masyarakat  sebagai pemegang kendali yang utama 

dalam mengelola hutan yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Indonesia menjadi salah satu Negara dalam sebuah kerjasama antar 

sesama Negara negara di asia tenggara yang membentuk wadah kerjasama yang 

diberi nama Association Of South East Asian Nation (ASEAN). ASEAN 

merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi  dari negara negara di 

kawasan asia tenggara,  yang didirikan di bangkok, 8 agustus 1967 berdasarkan 

deklarasi bangkok oleh 5 negara yakni indonesia, malaysia, filipina, singapura dan 

thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara negara anggotanya, 

memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan 

kesempatan untuk membahas perbedaan diantara anggotanya dengan damai, 

dengan semboyan “Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas”. Saat ini negara 

yang sudah mengikatkan diri dalam wadah kerjasama ini berjumlah 10 negara. 

(Kemlu, 2008). 

Sebagai sesama negara di kawasan asia tenggara, indonesia dan seluruh 

negara negara anggota ASEAN wajib mentaati dan menghargai hak dan 

kewajiban antar sesama anggota ASEAN. Hal ini tidak terlepas juga dalam 

kaitannya dalam mengatasi berbagai bencana yang terjadi di wilayah asia tenggara 

serta ikut berpartisipasi membantu menyelesaikan bencana yang terjadi. 

Contohnya bencana kabut asap sebagai akibat dari kebakaran hutan yang terjadi
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lami bencana itu sendiri maupun negara negara tetangga yang terkena dampak 

(Kemenlu, 2008). 

Salah satu penyebab penurunan kualitas sistem lingkungan adalah 

kebakaran hutan, yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2010 sampai 2014 

dan telah menghanguskan lahan yang terdiri dari lahan gambut, lahan pertanian, 

semak belukar, perkebunan, dan area hutan. Luas area terbakar setiap tahunnya 

tidak selalu sama, namun pada kenyataanya Pulau Sumatera dan Pulau 

Kalimantan merupakan daerah paling rawan terjadi peristiwa kebakaran ini. 

Kebakaran hutan dapat terjadi oleh faktor yang disengaja dan tidak 

disengaja. Faktor kesengajaan ini pada umumnya disebabkan oleh tindakan 

oknum tidak bertanggung jawab yang membuang puntung rokok secara 

sembarangan dan pengusaha-pengusaha kelapa sawit yang secara sengaja 

membakar dengan alasan ingin melakukan pembukaan lahan. Faktor 

ketidaksengajaan seperti bahan-bahan kering yang mudah terbakar dan keadaan 

alam di sekitarnya juga dapat menimbulkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan 

menimbulkan kerusakan kesuburan tanah, berkurangannya lahan tempat hidup 

margasatwa, kematian pohon/tumbuhan langka, terbakarnya hutan lindung, 

gangguan kesehatan, pariwisata, transportasi, dan terganggunya perekonomian. 

Dampak negatif dari asap tebal kebakaran hutan dapat mengganggu 

kesehatan masyarakat terutama gangguan saluran pernapasan dan dapat 

menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Selain itu asap kebakaran 

hutan juga mengganggu transportasi baik udara, darat, maupun air karena jarak 

pandang yang sangat pendek. 
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Kerugian yang berdampak pada kecelakaan transportasi di udara, darat, 

serta di air tidak selalu terjadi dalam setiap kasus kebakaran hutan, tetapi dapat 

berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat, perekonomian dan lingkungan. 

Dampak kebakaran hutan Indonesia berupa asap tersebut telah melintasi batas 

negara Indonesia seperti negara Singapura dan Malaysia. 

Dampak lain dari kebakaran hutan adalah terancamnya habitat binatang 

yang dapat menyebabkan kepunahan bagi sejumlah margasatwa. Beberapa 

margasatwa yang terancam punah di Provinsi Sulawesi Tengah seperti Burung 

Maleo (Macrocephalon Maleo), Monyet Hitam Sulawesi (Macaca Tonkeana), 

Musang Coklat (Macrogalidia Muschenbroeckii), Nuri Sulawesi (Tanygnatus 

Sumatranus), dan Rangkong Sulawesi (Rhyticeros Cassidix) (Menhut, 2015). 

Kebakaran hutan juga berdampak pada kerusakan hutan, hutan yang telah 

terbakar berat akan sulit untuk dipulihkan seperti semula. Tanah yang terbakar 

akibat kebakaran hutan dapat berkurang kualitasnya. Berkurangnya kualitas tanah 

ini menyebabkan tanah mudah erosi, dan berpotensi menimbulkan banjir. 

Dari pemaparan diatas, kita dapat melihat bahwa telah terjadi penurunan 

kualitas sistem lingkungan. Untuk mengurangi risiko atas penurunan kualitas 

sistem lingkungan tersebut, dibutuhkan kesadaran dan suatu tindakan nyata dari 

seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah setiap negara maupun warga negara 

dalam mengemban tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga kelestarian 

lingkungan hidupnya. 

Tanggung jawab dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan 

hidup merupakan salah satu wujud refleksi untuk keberlangsungan kehidupan di 
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masa ini dan masa mendatang. Deklarasi Stockholm pada proclaim 2 

memproklamirkan: 

“The protection and improvement of the human environment is a 

major issue which affects the well-being of people and economic 

development throughout the world; it is the urgent desire of the 

peoples of the whole world and duty off all governments.” 

Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup manusia adalah masalah 

besar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi di 

seluruh dunia; itu adalah keinginan mendesak bangsa-bangsa dunia dan tugas dari 

seluruh pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari proclaim 2, pada proclaim 6 

dijelaskan bahwa: 

“A point has been reached in history when we must shape our actions 

throughout the world with a more prudent care for their 

environmental consequences. Through ignorance or indifference we 

can do massive irreversible harm to the earthly environment on which 

our life and well being depend. Conversely, through fuller knowledge 

and wiser action, we can achieve for ourselves and our posterity a 

better life in an environment more in keeping with human needs and 

hopes. There are broad vistas for the enhancement of environmental 

quality and the creation of a good life. What is needed is an 

enthusiastic but calm state of mind and intense but orderly work. For 

purpose of attaining freedom in the world of nature, man must use 

knowledge to build, in collaboration with nature, a better 

environment. To defend and improve the human environment for 

present and future generations has become an imperative goal for a 

mankind a goal to be pursued together with, and in harmony with, the 

established and fundamental goals of peace and world-wide economic 

and social development.” 

Deklarasi Stockholm direfleksikan sebagai suatu titik dalam sejarah ketika 

kita sebagai masyarakat dunia diharuskan agar lebih berhati-hati dalam melakukan 

tindakan, mengingat kondisi lingkungan saat ini yang sudah mengalami 

kerusakan. 
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Melalui ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap kerusakan 

lingkungan, kita bisa melakukan pembahayaan yang besar dan tidak dapat dirubah 

lagi terhadap bumi di mana kehidupan dan kesejahteraan kita bergantung. Maka 

melalui pengetahuan yang lebih sempurna dan tindakan yang lebih bijaksana, kita 

dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dalam lingkungan yang lebih 

mampu memenuhi kebutuhan dan harapan manusia untuk diri kita dan anak cucu 

kita. 

Ada pandangan yang luas untuk meningkatan kualitas lingkungan dan 

menciptaan kehidupan yang baik. Dibutuhkan sebuah keantusiaan, pikiran yang 

tenang dan kuat namun bekerja dengan sepatutnya. Untuk tujuan pencapaian 

kebebasan akan sebuah dunia yang alami, manusia harus menggunakan 

pengetahuan untuk membangun, bekerja sama dengan alam, lingkungan yang 

lebih baik. 

Untuk mempertahankan dan meningkatkan lingkungan hidup manusia 

untuk generasi sekarang dan mendatang telah menjadi suatu keharusan bagi umat 

manusia-sebuah tujuan untuk dikejar bersama-sama dengan, dan selaras dengan, 

tujuan yang mapan dan mendasar akan perdamaian dan pembangunan ekonomi 

dan sosial di seluruh dunia. Pada Deklarasi Stockholm proclaim 7 disebutkan: 

“To achieve this environmental goal will demand the acceptance of 

responsibility by citizens and communities and by enterprises and 

institutions at every level, all sharing equitably in common efforts. 

Individuals in all walks of life as well as organizations in many fields, 

by their values and the sum of their actions, will shape the world 

environment of the future. Local and national governments will bear 

the greatest burden for large-scale environmental policy and action 

within their jurisdictions. International cooperation is also needed in 

order to raise resources to support the developing countries in 

carrying out their responsibilities in this field. A growing class of 
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environmental problems, because they are regional or global in extent 

or because they affect the common international realm, will require 

extensive cooperation among nations and action by international 

organizations in the common interest. The Conference calls upon 

Governments and peoples to exert common efforts for the preservation 

and improvement of the human environment, for the benefit of all the 

people and for their posterity.” 

Untuk mencapai tujuan lingkungan yang lebih baik, dibutuhkan 

penerimaan tanggung jawab oleh warga negara dan masyarakat dan oleh 

perusahaan dan lembaga-lembaga di setiap tingkatan, semua berbagi secara adil 

dalam usaha bersama. Individu pada semua lapisan masyarakat seperti juga 

organisasi-organisasi di berbagai bidang, dengan nilai-nilai mereka dan berbagai 

tindakannya, akan membentuk dunia menjadi lingkungan masa depan. 

Pemerintah daerah dan pemerintah nasional akan menanggung beban 

terbesar untuk kebijakan lingkungan dan tindakan dalam yurisdiksi mereka dalam 

skala besar. Kerjasama internasional juga diperlukan dalam rangka untuk 

meningkatkan sumber daya untuk mendukung negara-negara berkembang dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka dalam bidang ini. 

Pemerintah Indonesia meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary 

Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) 

melalui rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 

RI) pada tanggal 16 September 2014. Kebakaran besar di tahun 1997 

mengakibatkan pencemaran asap lintas batas di beberapa negara ASEAN, 

sehingga pada tahun 2002 seluruh negara anggota ASEAN menyepakati untuk 

menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 
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di Kuala Lumpur, Malaysia yang berlaku secara resmi (entry into force) pada 

tahun 2003 (Menlh, 2014). 

Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas ini diratifikasi 

dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2014 yang  mengatur tentang tindakan-

tindakan yang harus dilakukan oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam upaya 

pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan. 

Dalam Adji Samekto  (1997:97) Salah satu dampak kebakaran hutan dan 

lahan adalah pencemaran udara (air pollution). Kasus pencemaran udara lintas 

batas (Transboundary Air Pollution) yang terkenal adalah Trail Smelter 

Arbitration Case, yaitu kasus pencemaran oleh sebuah perusahaan pertambangan 

asal Kanada yang menyebabkan kerugian pada Amerika Serikat. 

Pada akhirnya putusan hakim menyebutkan bahwa Pemerintah Kanada 

harus membayar ganti rugi atas pencemaran yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan dalam wilayah negaranya. Kasus ini berkontribusi dalam prinsip 

“Polluter Pays Principle” dan menjadi yurisprudensi bagi para hakim untuk 

memutus sengketa pencemaran udara. 

Menurut George Schwarzenberger sebagaimana dikutip oleh FX Adji 

Samekto, pertanggung jawaban negara merupakan salah satu prinsip fundamental 

dalam hukum internasional, karena pertanggung jawaban negara merupakan salah 

satu pedoman penting dan memberi karakteristik pada keberadaan hukum 

internasional. Sedangkan, menurut Komisi Hukum Internasional (United Nations 

Yearbook of International Law Commission) sebagaimana dikutip oleh FX Adji 

Samekto, dalam laporan Komisi Hukum Internasional pada tahun 1962: 
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“Tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap 

negara lain didasarkan pada tindakan yang menimbulkan kerugian 

secara langsung (directly) melalui tindakan satu atau beberapa organ 

negara, dan kerugian secara tidak langsung (indirectly) melalui 

tindakan-tindakan warganegara suatu negara.      

Uraian diatas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan 

langkah tepat dengan meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze 

Pollution (AATHP). Peran negara lain dalam penanggulangan kebakaran hutan di 

Indonesia sangat diperlukan, terlebih lagi setelah Indonesia meratifikasi ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution. Tentu pemerintah Indonesia tidak 

dapat hanya mengikatkan diri dalam perjanjian saja, namun juga harus 

menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan kerjasama antar negara anggota 

ASEAN. 

Persetujuan AATHP terdiri atas 32 (tiga puluh dua) Pasal dan 1 (satu) 

lampiran. Materi pokok persetujuan AATHP antara lain mengatur mengenai: 

pemantauan, penilaian, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat nasional, 

kerja sama teknis dan penelitian ilmiah terkait dengan pengendalian kebakaran 

hutan dan/atau hutan termasuk pemadaman kebakaran. Namun dalam ASEAN 

agreement on transboundary haze pollution yang ditandatangani tersebut tidak 

dicantumkan bagaimana pertanggungjawaban bagi negara yang terkena dampak 

dari polusi asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan disuatu negara yang 

mengalami kebakaran hutan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menyusun 

skripsi dengan judul, “Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap 

Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia 

Menurut ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution”. 
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1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang “Prinsip-prinsip 

tanggung jawab negara terhadap polusi udara lintas batas menurut ASEAN 

agreement on transboundary haze poluttion, maka tentu terdapat banyak masalah-

masalah yang perlu diidentifikasi, di antaranya yaitu: 

1. Pertanggungjawaban negara indonesia terhadap negara di ASEAN yang 

terkena dampak asap (haze) akibat kebakaran hutan dari Indonesia dan 

mekanisme pelaksanaannya. 

2. Hak hak negara yang terkena dampak akibat kebakaran hutan indonesia  serta 

pemenuhannya secara maksimal 

3. Langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana asap 

sesuai dengan isi dari Asean agreement on transboundary haze poluttion itu 

sendiri. 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan, 

penelitian, maka penulis merasa perlu unutuk membatasi masalah yang akan 

diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah: 

1. Pertanggungjawaban pemerintah Indonesia bagi negara negara yang terkena 

dampak akibat pencemaran kabut asap hutan dari indonesia menurut ASEAN 

agreement on transboundary haze poluttion. 
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2. Langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak bagi negara yang 

terkena dampak pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan indonesia 

menurut ASEAN agreement on transboundary haze poluttion. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap pencemaran kabut 

asap kebakaran hutan dari Indonesia menurut ASEAN agreement on 

transboundary haze poluttion?  

2. Apakah hak negara-negara yang terkena dampak pencemaran kabut asap 

kebakaran hutan dari Indonesia menurut ASEAN agreement on transboundary 

haze poluttion? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban negara Indonesia bagi negara- negara 

yang terkena dampak pencemaran kabut asap kebakaran hutan dari Indonesia 

menurut ASEAN agreement on transboundary haze poluttion. 

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah Indonesia baginegara 

negara yang terkena dampak pencemaran kabut asap kebakaran hutan dari 

Indonesia menurut ASEAN agreement on transboundary haze poluttion. 
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1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Hukum 

Internasional, khususnya yang berhubungan dengan pencemaran udara lintas 

batas. 

2. Sebagai media pembelajaran metode hukum sehingga dapat menunjang 

kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian yang 

dilakukan berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang Pencemaran udara 

lintas batas dan ASEAN agreement on transboundary haze poluttion. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Peneliti 

 Peneliti dapat menemukan berbagai masalah yang dihadapi Pemerintah 

Indonesia dan masyarakat Indonesia ketika kebakaran hutan melanda beberapa 

wilayah di Indonesia dan manfaat ASEAN agreement on transboundary haze 

poluttion sebagai salah satu persetujuan negara-negara di Asia Tenggara dalam 

mengatasi kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas, serta dapat 

menambah pengetahuan peneliti dalam bidang Hukum internasional terkait 

pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap pencemaran udara lintas batas 

akibat kebakaran hutan dari Indonesia. 
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1.6.2.2 Bagi Kementrian Lingkungan Hidup 

 Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan/saran bagi pemerintah 

Indonesia melalui instansi yang berwenang yang mempunyai tanggung jawab 

besar dalam menanggulangi kebakaran hutan, pelaku usaha selaku pihak yang 

menggunakan area hutan untuk kelangsungan usahanya, masyarakat untuk turut 

menjaga lingkungan serta mengawasi dan melaporkan segala tindakan yang dapat 

membahayakan kelangsungan sumber daya kehutanan. 

1.6.2.3 Bagi Masyarakat 

 Dapat memberikan pengetahuan dan pandangan terhadap masyarakat agar 

masyarakat mengerti bagaimana mekanisme pertanggungjawaban negara 

Indonesia terhadap negara-negara di Asia Tenggara yang terkena dampak 

kebakaran hutan Indonesia serta masyarakat mengerti agar lebih memelihara 

lingkungan khususnya hutan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang 

sudah ada. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 ( tiga) bagian yang mencakup 5 Bab yang 

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

label, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 
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Bagian isi skripsi terdiri atas bab pendahuluan, landasan teori, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab 

dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi jenis penelitian, jenis 

data penelitian, cara pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai  prinsip 

pertanggungjawaban  negara terhadap pencemaran udara lintas batas menurut 

asean agreement on transboundary haze poluttion ”. 

BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai simpulan dari pembahasan yang diuraikan dan saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Isi 

daftar pustaka merupakan keterangan sumber literature yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan 

yang melengkapi uraian skripsi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PENELITIAN TERDAHULU 

Penulis merasa perlu menjaga orisionalitas penulisan ini memberikan 

contoh penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal – hal yang terkait 

dengan polusi udara lintas batas akibat kebakaran hutan indonesia dalam asean 

agrreement on transboundary haze poluttion. Dalam hal ini penelitian yang 

mereka lakukan akan dipaparkan, sehingga pada akhirnya akan diketahui bahwa 

penelitian ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian 

terdahulu. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Noor Falah, 2014 dalam Jurnal Hubungan 

Internasional yang berjudul Pengaruh Malaysia dan Singapura terhadap 

Indonesia dalam ratifikasi Asean Agreement On Transboundary Haze Poluttion 

(AATHP), yang dalam jurnalnya dinyatakan bahwa: 

„‟Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa dalam masalah kabut 

asap lintas batas ini masih masalah yang sedang karena dalam teori 

konflik yang telah dijelaskan ada beberapa tindakan yang mencapai 

titik hubungan suatu negara yang begitu parah yaitu perang 

sedangkan permasalahan penyebaran kabut asap lintas batas ini 

hanya memiliki tiga kriteria tindakan dari negara lain yaitu nota 

protes, penyangkalan dan tuduhan , dan propaganda didalam maupun 

diluar negeri. Tidak masalah untuk sebuah kasus antar negara namun 

bermasalah di masyarakatnya yang berakibat akan kesehatan 

penduduk malaysia dan singapura. Selama 12 tahun indonesia baru 

meratifikasi perjanjian polusi udara lintas batas karena adanya 

pengaruh kepentingan malaysia dan singapura yang sama sama 

mengalami kerugian yang besar dan mengingat adanya butir 

perjanjian regional yang menyatakan menjalin solidaritas dalam 

menyelesaikan permasalahan antar negara di kawasan. Permasalahan 

ini menjadi bertentangan antara negara tetangga yaitu Indonesia dan 
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Singapura karena Indonesia membiarkan proses ratifikasi AATHP 

yang begitu lama  sehingga Indonesia harus ditekan terlebih dahulu 

dengan peraturan Haze Bill ( peraturan bencana asap ) yang dibuat 

Singapura” (Falaah, 2014). 

 

Terhadap tulisan diatas, penulis berkomentar bahwa akan adanya dampak 

positif untuk Indonesia itu sendiri sesudah meratifikasi AATHP karena Indonesia 

di untungkan dalam penanganan kabut asap yang dahulu sebelum diratifikasi 

masalah asap Indonesia diatasi oleh negara Indonesia saja namun setelah 

meratifikasi AATHP kabut asap dari Indonesia menjadi masalah bersama antar 

negara-negara di Asia Tenggara. 

Kedua diambil dalam Jurnal Hubungan Internasional oleh Sidiq Ahmadi, 

2015 yang berjudul Prinsip non-interference Asean dan problem efektivitas Asean 

agreement on transboundary haze poluttion (AATHP)  Dalam jurnal tersebut 

menyimpulkan bahwa: 

“Prinsip pertanggungjawaban negara sebagai salah satu prinsip utama 

dalam hukum internasional pada intinya memuat kewajiban negara 

yang memberikan dampak kepada negara lain untuk melakukan suatu 

reparasi kepada negara yang dirugikan dan mengembalikan kondisi 

negara yang bersangkutan seperti semula. Keberadaan hukum 

lingkungan internasional sebagai salah satu cabang dari hukum 

internasional turut pula membawa pemberlakuan dari prinsip 

tanggung jawab negara dalam beberapa  Trial Smelter Case  1938 

yang melibatkan Amerikadengan Kanda, Corfu Channel Case 1949 

antara Inggris dan Albania, dan Lake Lanoux Case 1957 antara 

Perancis dan Spanyol. Seiring dalam perkembangan perspektif 

masyarakat internasional yang menganggap bahwa lingkungan hidup 

adalah suatu kesatuan internasional tindakan para korporasi tersebut 

yang didasari oleh hak konsesi yang diberikan negara merupakan 

suatu bentuk tindakan negara dengan pertanggungjawaban. Tindakan 

negara tersebut pun secara tegas telah melanggar beberapa sumber 

hukum internasional yang berorientasi menciptakan iklim yang lebih 

baik (Ahmadi, 2015). 
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Berdasarkan kedua hal tersebut, dan berdasarkan teori pertanggungjawaban 

negara yang terdapat pada Draft Articleon Responsibility of State for 

Internationally Wrongful Act yang dirilis oleh International Law Comissio. Pada 

akhir 2002, maka pemerintah Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban 

atas pencemaran kabut asap yang terjadi. Sebagai suatu bentuk konsekuensi logis 

dari pertanggungjawaban Indonesia adalah reparasi yang wajib dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia kepada negara tercemar seperti keadaan semula baik 

kerugian yang berifat materiil hingga kepada kerugian imateriil yang diharapkan 

dari suatu negara terhadap kegiatan ekonomi yang sedang berjalan sebagai suatu 

bentuk pertanggungjawaban negara pada tingkatan paling tinggi. Dalam kondisi 

yang terpaksa dan tidak memungkinkan adanya penggantian secara ekonomis, 

permintaan maaf secara diplomasi menjadi bentuk pertanggungjawaban dalam 

tataran terlemah” (Ahmadi, 2015). 

Dalam tulisan diatas penulis berkomentar bahwa pertanggungjawaban suatu 

negara Indonesia terhadap negara negara Asean yang terkena dampak asap dari 

kebakaran hutan Indonesia sangatlah memprihatinkan mengingat bahwa sebelum 

indonesia meratifikasi asean agreement on transboundary haze pollution 

Indonesia sebagai negara pemberi asap terparah hanya memberikan permintaan 

maaf saja kepada negara negara yang telah dirugikan. Ini berarti penulis akan 

memperhatikan dalam tulisan yang akan dibahas berikutnya tentang bagaimana 

yang seharusnya dilakukan negara Indonesia dalam pertanggungjawaban Negara 

Indonesia dalam memenuhi hak negara negara yang terkena dampak kabut asap 
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akibat kebakaran hutan dari Indonesia Menurut Asean Agreement On 

transboundary Haze Poluttion. 

Ketiga, diambil dari Skripsi yang ditulis oleh Octavia Maya Soraya, 2007 

yang berjudul pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap kasus polusi lintas 

batas yang melewati batas negara dalam kaitannya dengan asean agreement on 

transboundary haze pollution, yang mana dalam jurnal onlinenya dinyatakan 

bahwa:  

“Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dunia 

khususnya yang terjadi di Indonesia semakin mendapatkan perhatian 

internasional dan harus segera ditindaklanjuti. Kebakaran hutan dan 

lahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian pada negara asal 

tempat terjadinya kebakaran, namun juga kerugian pada negara lain 

berupa pencemaran asap lintas batas. Hal tersebut menimbulkan 

pertangungjawaban negara (Indonesia) karena kejadian pencemaran 

asap lintas batas yang menyebabkan terganggunya lingkungan negara 

lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum 

internasional. Hukum lingkungan internasional tengah mengalami 

perkembangan, di tingkat ASEAN sudah ada perjanjian mengenai 

pencemaran udara lintas batas yaitu Persetujuan ASEAN mengenai 

Polusi Asap Lintas Batas Negara (ASEAN Agreement On 

Transboundary Haze Pollution) (Soraya, 2007)”. 

 

Terhadap tulisan ini, komentar penulis adalah adanya hal yang dilakukan 

negara yang mengakibatkan terjadinya pertentangan di hukum Internasional suatu 

pertentangan tersebut adalah masalah yang harus diselesaikan agar didapatkan 

solusinya sesuai dengan hukum internasional yang juga di aplikasikan oleh negara 

Indonesia. Ketika terjadi suatu pertentangan dalam hukum internasional Indonesia 

sebagai negara anggota Asean Indonesia harus lebih sigap dalam menyelesaikan 

masalah masalah internasional agar hubungan bilateral atau multilateral tetap 

berjalan sebagaimana mestinya. Terhadap tulisan tersebut penulis mengakui 

adanya kelemahan negara Indonesia dalam pertanggungjawaban suatu negara 
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dalam lingkup polusi lintas batas dalam hukum internasional dan harus 

diselesaikan secara maksimal. 

2.2 Prinsip Hukum Umum 

2.2.1 Prinsip-Prinsip Umum Hukum Sebagai Sumber Hukum Internasional 

 Menurut Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice) 

Pasal 38 ayat 1 huruf c, Prinsip-prinsip Umum Hukum (General Principles of 

Law) adalah, "the general principle of law recognized by cilivized nations" yang 

artinya prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang 

beradab. Prinsip-prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) digunakan 

oleh Mahkamah Internasional untuk memberikan dasar tambahan keputusan jika 

bahan-bahan lain tidak dapat membantu dalam penyelesaian sengketa. Contoh 

Prinsip-prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang dapat digunakan 

dalam kejadian pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan adalah Good 

Neighbourliness, State Responsibility, dan Good Governance (PBB, 1945). 

2.2.2 Prinsip Sic Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas 

Konferensi Stockholm mengasilkan 26 prinsip-prinsip pengelolaan 

lingkungan yang disebut dengan Deklarasi Stockholm. Salah satu prinsip dalam 

kaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang 

memungkinkan merugikan negara tetangga, dirumuskan dalam Prinsip 21 yang 

mengatakan bahwa: 

“State have, in accordance with the Charter of United Nations and 

principles of international law, the sovereign right to exploit their own 

resources pursuant to their own environmental policies, and the 

responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or 

control do not cause damage to the environment of other States of or 

areas beyond the limits of national jurisdiction (Stockholm, 1972)” 
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Prinsip 21 Deklarasi Stockholm menyatakan bahwa, sesuai dengan Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, negara 

memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai 

dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak 

menyebabkan kerusakan lingkungan dari negara lain atau kawasan di luar batas 

yurisdiksinya. Prinsip ini diadopsi dari hukum tradisional Romawi, yang dikenal 

dengan sic utere tou ut alienium non laedas, yaitu sebuah prinsip bahwa negara 

harus menjamin tidak akan menggunakan atau mengelola sumber alam di wilayah 

yurisdiksinya yang dapat merugikan negara lainnya. 

Penggunaan prinsip sic utere tou ut alienium non laedas digunakan dalam 

berbagai dasar keputusan pengadilan internasional, contohnya dalam kasus Trail 

Smelter Case, Corfu Channel Channel Case, dan Lake Lanoux Arbitration. (PBB, 

1945). 

2.2.3 Prinsip-Prinsip Dalam Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) merupakan hasil 

dari KTT Rio 1992. Pengertian dari Sustainable Development adalah 

pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi 

kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Definisi 

ini disampaikan oleh World Commission on Environment and Development 

(Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan) sebagaimana tersaji dalam 

laporan Komisi yang terkenal dengan Komisi Brundtland yang terumuskan 

berupa: 
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“If it meets the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs.” 

Dalam Thombang S  (2004:145-149) Prinsip-prinsip yang merupakan tujuan 

dari Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) adalah: 

2.2.4 Prinsip Keadilan Antargenerasi (The Principle of Intergenerational Equity)  

 Yang dirumuskan dalam Prinsip 3 Deklarasi Rio, The right to development 

must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs 

of present and future generations. Prinsip ini menyatakan bahwa negara harus 

melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi 

kemanfaatan generasi sekarang dan mendatang. 

2.2.5 Prinsip Keadilan Intragenerasi (The Principle of Intragenerational Equity) 

Yaitu masyarakat dan dan tuntutan kehidupan lain dalam satu generasi 

memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang 

bersih serta sehat. 

2.2.6 Prinsip Pencegahan Dini (Precautionary Principle 

Yang dirumuskan dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio, “In order to protect the 

environment, the precautionary approach shall be widely applied by States 

according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible 

damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for 

postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” 

Prinsip ini menyatakan bahwa tidak adanya temuan atau pembuktian ilmiah 

yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-

upaya mencegah kerusakan lingkungan. 

2.2.7 Prinsip Integrasi (The Principle of Integration) 
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Prinsip 4 Deklarasi Rio, “In order to achieve sustainable development, 

environmental protection shall constitute an integral part of the development 

process and cannot be considered in isolation from it”. Prinsip ini menyatakan 

bahwa dalam mencapai sasaran perlindungan, pemulihan dan peningkatan kualitas 

lingkungan, pemerintah atau setiap pengambil keputusan hendaknya 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Maka diperlukan 

integrasi atas pertimbangan ekonomi dengan lingkungan dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

2.2.8 Prinsip Kerjasama (Principle of Cooperation) 

Yang diatur dalam Prinsip  Deklarasi Rio, “States shall co-operate in a 

spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and 

integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global 

environmental degradation, States have common but differentiated 

responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they 

bear in the international pursuit of sustainable development in view of the 

pressures their societies place on the global environment and of the technologies 

and financial resources they command”. Prinsip ini menyatakan bahwa negara-

negara hendaknya melakukan kerjasama dalam melindungi dan melestarikan 

lingkungan. 

Prinsip Pengelolaan Lingkungan Tanpa Merugikan, diatur dalam Prinsip 21 

Deklarasi Rio yang merumuskan bahwa kedaulatan negara untuk mengelola atau 

memanfaatkan sumber daya alam tanpa merugikan negara lain. Prinsip in diadopsi 
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dari hukum Romawi yang dikenal dengan Prinsip Sic Utere Tuo Ut Alienum Non 

Laedas. 

 

2.3 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 

Pada tanggal 19 Juni 1990, ASEAN mengadakan pertemuan yang 

menghasilkan Persetujuan Kuala Lumpur tentang Lingkungan dan Pembangunan 

yang diadopsi oleh para Menteri Lingkungan negara ASEAN. Persetujuan Kuala 

Lumpur tentang Lingkungan dan Pembangunan menghimbau, inter alia, upaya 

menuju harmonisasi pencegahan  pencemaran  lintas  batas  dan  praktek 

penanggulangan. 

Sebagai upaya lanjutan, ASEAN kembali mengadakan pertemuan yang 

menghasilkan Rencana Kerjasama ASEAN tentang Pencemaran Lintas Batas  

tahun 1995, yang khusus ditujukan pada pencemaran atmosfir lintas batas dan  

dihimbau, inter alia, menetapkan prosedur dan mekanisme untuk  kerjasama antar 

Negara Anggota ASEAN dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

lahan/atau hutan dan asap. 

Pada tahun 1997, ASEAN melakukan pertemuan yang menghasilkan 

Rencana Aksi Asap Regional tahun 1997 dan Rencana Aksi Hanoi yang 

menghimbau untuk melaksanakan sepenuhnya Rencana Kerjasama ASEAN 

tentang Pencemaran Lintas Batas tahun 1995, dengan penekanan khusus pada 

Rencana Aksi Asap Regional pada tahun 2001. 

Pada tahun 2002, ASEAN menghasilkan ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap 
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Lintas Batas). Tujuan yang ingin dicapai oleh negara-negara dalam persetujuan ini 

tercantum dalam Pasal 2 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 

yang berbunyi sebagai berikut, “The objective of this Agreement is to prevent and 

monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which 

should be mitigated, through concerted national efforts and intensified regional 

and international co-operation. This should be pursued  in  the  overall  context  

of  sustainable  development  and  in accordance with the provisions of this 

Agreement”. 

Tujuan  dari  persetujuan  ini  adalah  untuk  mencegah  dan  memantau 

pencemaran  asap  lintas  batas  sebagai  akibat  dari  kebakaran  lahan dan/atau  

hutan  yang  harus  ditanggulangi,  melalui  upaya  nasional secara  bersama-sama  

dan  mengintensifkan  kerjasama  regional  dan internasional. Tujuan ini harus 

dicapai dalam konteks yang menyeluruh dari  pembangunan  berkelanjutan  dan  

sesuai  dengan  ketentuan  pada persetujuan ini. 

ASEAN membentuk ASEAN Co-ordinating Centre for Transboundary Haze 

Pollution Control (Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Pencemaran 

Asap Lintas Batas). Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian Pencemaran 

Asap Lintas Batas, yang selanjutnya disebut sebagai “ASEAN Centre”, dengan ini 

didirikan untuk tujuan  memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar Para Pihak 

dalam mengelola dampak dari kebakaran lahan dan/atau hutan khususnya 

pencemaran  asap  yang  timbul  dari  kebakaran tersebut. ASEAN  Centre wajib  

bekerja  atas  dasar  bahwa  lembaga  nasional  yang berwenang  akan  bertindak  

terlebih  dahulu  untuk  memadamkan kebakaran. 
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Apabila  lembaga  nasional  yang  berwenang  menyatakan suatu  keadaan  

darurat,  lembaga  tersebut  dapat  mengajukan permohonan kepada ASEAN 

Centre untuk memberikan bantuan. Suatu  Komite  yang  terdiri  dari  perwakilan  

dari lembaga nasional yang berwenang dari Para Pihak wajib  mengawasi  

pelaksanaan ASEAN Centre. 

Sesuai dengan Lampiran ASEAN Agreement on Transboundary Haze 

Pollution, ASEAN Centre wajib: 

1. Membentuk  dan  memelihara  hubungan  yang  teratur  dengan Pusat 

Pemantauan  Nasional  masing-masing  mengenai  data,  termasuk yang berasal 

dari  citra  satelit  dan  pengamatan  cuaca,  yang  berhubungan dengan: 

a. Kebakaran lahan dan/atau hutan; 

b. Kondisi lingkungan yang kondusif terhadap kebakaran tersebut; 

c. Kualitas  udara  dan  tingkat  pencemaran,  terutama  asap  yang 

ditimbulkan dari kebakaran; 

2. Menerima data tersebut di atas dari Pusat Pemantauan Nasional atau Focal  

Point masing - masing, berkonsolidasi, menganalisis dan memproses data 

tersebut ke dalam suatu format yang mudah dipahami dan diakses. 

a. Memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antar-para pihak untuk 

meningkatkan kesiapsiagaannya dan merespon kebakaran  lahan dan/atau  

hutan  atau  pencemaran  asap  yang  diakibatkan  dari kebakaran tersebut. 

b. Memfasilitasi koordinasi antar-para pihak, negara lain dan organisasi yang 

relevan dalam pengambilan tindakan efektif untuk menanggulangi dampak  
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kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan dari 

kebakaran tersebut. 

c. Menyusun  dan  memelihara  daftar  ahli-ahli  dari  dalam  dan  luar kawasan  

ASEAN  yang  mungkin  dimanfaatkan  pada  saat  mengambil tindakan  untuk  

menanggulangi  dampak  kebakaran  lahan  dan/atau hutan  atau  pencemaran  

asap  yang  diakibatkan  oleh  kebakaran tersebut, dan membuat daftar tersebut 

tersedia bagi semua Pihak. 

d. Menyusun dan memelihara daftar perlengkapan dan fasilitas teknis dari dalam 

dan luar ASEAN yang mungkin tersedia pada saat  mengambil tindakan untuk 

menanggulangi dampak kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap 

yang diakibatkan oleh kebakaran, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi 

para pihak. 

e. Menyusun dan memelihara daftar tenaga ahli dari dalam dan luar kawasan 

ASEAN untuk tujuan pelatihan, pendidikan dan kampanye peningkatan 

kesadaran yang relevan, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi para pihak. 

f. Menyusun dan memelihara hubungan dengan calon Negara donor dan 

organisasi untuk memobilisasi keuangan dan sumber daya lain yang diperlukan 

untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan atau 

pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut serta untuk 

kesiapsiagaan para pihak, termasuk kemampuan pemadaman kebakaran. 

g. Menyusun dan memelihara daftar donor, dan membuat daftar tersebut tersedia 

bagi para pihak. 
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h. Menanggapi setiap permohonan atau tawaran bantuan dalam hal kebakaran 

lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakaran 

dengan: 

1) Meneruskan dengan segera permohonan bantuan kepada Negara dan 

organisasi lain; 

2) Mengoordinasi bantuan tersebut, jika diminta oleh Pihak  pemohon atau 

ditawarkan oleh Pihak pemberi bantuan; 

i. Menyusun dan memelihara sistem penyerahan informasi guna pertukaran 

informasi, keahlian, teknologi, teknik dan pengetahuan yang relevan, dan 

membuat sistem tersebut tersedia bagi para pihak dalam format yang mudah 

diakses. 

j. Mengumpulkan dan menyebarluaskan kepada para pihak  informasi dengan 

memperhatikan pengalaman masing-masing dan setiap informasi praktis lain 

yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan membantu para pihak dalam 

penyiapan Standard Operation Procedures (SOP). (AATHP, 2002)     

Berdasarkan bentuknya, perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian 

bilateral, trilateral, multilateral, regional dan universal kemudian berdasarkan 

kaidah hukum yang ditimbulkan perjanjian internsaonal dibedakan menjadi Treaty 

Contract dan Law Making Treaty. 

Treaty contract dapat ditemukan pada perjanjian bilateral, trilateral, regional 

atau perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertutup, tidak memberikan kesempatan 

kepada pihak yang tidak ikut perundingan untuk menjadi peserta perjanjian. 

Sedangkan law making treaty adalah perjanjian yang menciptakan kaidah atau 
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prinsip-prinsip hukum yang tidak hanya mengikat pada peserta perjanjian saja, 

tetapi juga dapat mengikat pada pihak ketiga. law making treaty umumnya 

ditemukan pada perjanjian multilateral yang sifatnya terbuka. Perjanjian ini 

membuka atau memberi kesempatan pada pihak yang bukan peserta untuk ikut 

sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian sejenis ini sebagian besar 

merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan yang sudah berlaku sebelumnya 

ataupun berisikan progressive development dalam hukum internasional yang 

diterima sebagai hukum kebiasaan baru atau sebagai prinsip hukum yang berlaku 

universal. 

Walaupun ada alasan mengadakan pembedaan antara treaty contract dan law 

making treaty, kedua istilah itu sebenarnya kurang tepat. Sebab apabila ditinjau 

secara yuridis menurut bentuknnya setiap perjanjian baik yang di namakan treaty 

contract maupun law making treaty adalah suatu contract, yaitu suatu perjanjian 

atau persetujuan antara para pihak yang mengadakannya dan yang mengakibatkan 

timbulnya hak dan kewajiban bagi para pesertanya. 

Jika dilihat dari bentuknya, AATHP adalah perjanjian antar beberapa negara 

yang berada dalam satu wilayah regional yakni Asia Tenggara. Sifat dari 

perjanian ini adalah terbatas pada Anggota ASEAN saja atau kaidah hukum yang 

ditimbulkan dalam perjanjian ini adalah Treaty Contract  dan tidak dimungkinkan 

untuk pihak ketiga diluar dari Anggota ASEAN untuk ikut dalam perjanjian ini. 

Kapan suatu perjanjian mengikat dan kapan suau perjanjian berlaku sangatlah 

penting untuk dipahami. Pasal 24 ayat 1 Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa 

berlakunya suatu perjanjian internasional tergantung pada:  
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a. Ketentuan perjanjian internsaional itu sendiri;  

b. Atau apa yang telah disetujui oleh negara peserta. 

Untuk mengetahui kapan suatu perjanjian berlaku pada umumnya dapat dilihat 

di bagian klausa formal (klausal final) yang biasanya terletak di pasal-pasal 

terakhir perjanjian atau setelah pasal-pasal substansial (dispositive provision) 

perjanjian internasional tersebut, contohnya :  

1. Perjanjian berlaku segera setelah penendatanganan;  

2. Perjanjian berlaku setelah 60 hari penandatanganan;  

3. Perjajian berlaku setelah terkumpul 30 piagam ratifikasi. 

Adapun mengikatnya perjanjian tergantung pada tahap-tahap perjanjian itu. 

Untuk perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi maka penandatanganan akan 

menimbulkan akibat hukum yaitu terikatnya negara penandatangan pada 

perjanjian tersebut. Namun, bila perjanjian mensyaratkan ratifikasi maka negara 

akan terikat secara hukum setelah ia meratifikasinya. Penandatanganan tidak 

menimbulkan konsekuensi hukum, penandatanganan hanya berarti bahwa negara 

tersebut menyetujui teks perjanjian. Negara yang sudah menandatangai hanya  

terikat secara Moral. 

Antara mulai berlaku dan saat mengikatnya suatu perjanjian bisa bersamaan 

atau bisa pula tidak. Perjanjian yang tidak mensyaratkan ratifikasi dan 

menetapkan bahwa perjanjian itu akan berlaku segera setelah penandatangan saat 

berlaku dan saat mengikatnya terjadi bersamaan. Negara yang menandatangai 

otomatis terikat pada perjanjian, ketika kemudian ia melanggar isi perjanjian 

dapat segera ditutut karena perjanjian itu juga sudah berlaku. 



29 

 

 
 

Dalam hukum nasional yang berlaku di negara Indonesia berdasarkan UU 

Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internsional pasal 1 perjanjian 

internasional adalah, perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur 

dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan 

kewajiban dibidang hukum publik. 

Dalam  perjanjian internasional ketentuan-ketentuan dalam perjanjian 

internsional dibedakan berdasarkan yakni, ketentuan umum dan Ketentuan 

khusus.  

1) Ketentuan Umum bagi Semua Perjanjian 

Pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian 

internasional dapat diberikan dalam bermacam cara tergantung pada pemufakatan 

para pihak pada waktu mengadakan perjanjian. Cara untuk pernyataan persetujuan 

untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian adalah sebagai berikut :  

a. Penandatanganan (Signature);  

b. Pengesahan (ratification).  

2) Ketentuan-Ketentuan Khusus Bagi Perjanjian Multilateral 

Oleh karena jumlah pihak pada perjanjian multilateral cukup banyak, maka 

diusahakan penyederhanaan beberapa prosedur terutama ketentuan mengenai 

ratifikasi. Sesuai dengan sifatnya dan agar sebanyak mungkin negara-negara dapat 

menjadi pihak pada suatu perjanjian multilateral maka dapatlah prosedur-prosedur 

diantaranya :  

1. Aksesi;  

2. Aksepsi; 
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3. Pensyaratan.  

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka mulai berlakunya (entry into force) 

dan mengikatnya AATHP berdasarkan pada pasal yang terdapat dalam piagam 

ini, dapat dilihat dalam pasal 29 yakni mulai berlakunya: Persetujuan ini akan 

mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah penyimpanan instrumen keenam 

ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi. 

Untuk setiap Negara yang meratifikasi Anggota, menerima, menyetujui atau 

mengaksesi Perjanjian setelah penyimpanan instrumen keenam ratifikasi, 

penerimaan, persetujuan atau aksesi, Persetujuan ini akan mulai berlaku pada hari 

keenam puluh setelah penyimpanan oleh Anggota Negara tersebut instrumen 

ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi. 

Pemerintah Indonesia menandatangani AATHP pada tanggal 10 Juni 2002 di 

Kuala Lumpur, Malaysia dan meratifikasinya dalam bentuk undang-undang yakni 

undang-undang nomor 26 tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On 

Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap 

Lintas Batas). AATHP mulai berlaku secara resmi (enter into force) pada tanggal 

25 November 2003 setelah Thailand menjadi negara keenam yang meratifikasi 

dan menyerahkan instrument of ratification pada tanggal 25 September 2003. Hal 

ini didasari atas isi dari pasal 29 AATHP bahwa persetujuan akan mulai berlaku 

enam puluh hari setelah negara keenam menyerahkan  instrument of ratification. 
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2.4 Pertanggungjawaban Negara 

Berdasarkan studi pustaka didapatkan pengertian bahwa 

Pertanggungjawaban negara menurut JG Starke adalah: 

“Pertanggungjawaban negara merupakan salah satu kewajiban atas 

atas tindakan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum 

internasional. Pada umumnya negara yang dirugikan akan berusaha 

untuk memperoleh satisfaction (pelunasan) melalui perundingan-

perundingan diplomatik, dan apabila hanya menyangkut kehormatan, 

pada umumnya akan cukup dengan suatu pernyataan maaf secara 

resmi dari negara yang bertanggung jawab atau suatu jaminan bahwa 

persoalan yang diprotes tersebut tidak akan berulang lagi”. 

Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab 

negara mungkin beragam jenisnya. Dengan demikian, suatu negara bertanggung 

jawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya 

kewajiban-kewajiban kontraktual, karena kerugian-kerugian terhadap warga 

negara dari negara lain dan sebagainya. Pelanggaran kewajiban dapat berupa suatu 

tindakan atau kelalaian. 

 

 2.5  Pengertian Kebakaran Hutan  

Menurut Bambang Purbowaseso, kebakaran hutan dibedakan dengan 

kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan 

hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan 

hutan. Kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa 

disengaja. Dengan kata lain terjadinya kebakaran hutan dan lahan diakibatkan 

oleh faktor kesengajaan manusia oleh beberapa kegiatan, seperti kegiatan ladang, 

Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Hutan Tanaman Industri (HTI), penyiapan lahan 

untuk ternak sapi, dan sebagainya. 
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Faktor utama kebakaran hutan dan lahan dengan kesengajaan ini merupakan 

faktor utama dan 90% kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini banyak 

disebabkan karena faktor ini. Kebakaran hutan juga bisa disebabkan oleh faktor 

tidak disengaja, yang disebabkan oleh faktor alami ataupun kelalaian manusia. 

Contoh kebakaran hutan karena kelalaian manusia seperti : akibat membuang 

puntung rokok sembarangan, pembakaran sampah atau sisa-sisa perkemahan dan 

pembakaran dari pembukaan lahan yang tidak terkendali dan kebakaran hutan dan 

lahan dialami oleh deposit batu bara di kawasan hutan Bukit Soeharto. 

Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak bersifat eksplosif yaitu akan 

memusnahkan hutan dan lahan dalam waktu singkat dengan areal yang luas. 

Mengingat dampaknya yang eksplosif tersebut, maka upaya perlindungan 

terhadap kawasan hutan dan lahan sangatlah penting. Perlindungan tersebut 

berupa upaya pencegahan dan penanggulangan, dalam hal ini pencegahan lebih 

diutamakan daripada penaggulangan. (Bambang, 2004:6). 

Kasus- kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia merupakan masalah 

yang selalu ada dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah dan beberapa instansi 

terkait melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif asap yang 

menimbulkan gangguan kesehatan. Berdasarkan data Badan Nasional 

Penaggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2012 terjadi kebakaran hutan dan 

lahan di beberapa wilayah. Kebakaran pertama terjadi di Provinsi Bali pada 

tanggal 31 agustus 2012 dan kebakaran ini menyebabkan 160 hektare hutan 

terbakar. Kemudian kebakaran kedua terjadi pada tanggal 19 september 2012 di 

Provinsi Kalimantan barat kebakaran hutan ini menghanguskan 50 hektare lahan. 
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Kebakaran ketiga terjadi pada tanggal 20 september 2012 di Provinsi Jawa timur 

dan seluas 300 hektare hutan lindung terbakar. Kebakaran keempat terjadi pada 

tanggal 29 september 2012 di kawasan gunung batur Provinsi Bali seluas 52 

hektare hutan terbakar (BNPB, 2012). 

Pada tahun 2013 jumlah kebakaran terus bertambah dan lokasi kebakaran 

tersebar di beberapa pulau seperti Pulau Sumatera yang didominasi di Provinsi 

Riau, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa terjadi sembilan kali 

kebakaran hutan dalam bulan Juni sampai dengan Oktober ditotalkan lebih dari 

10.000 hutan Indonesia terbakar di beberapa daerah di Indonesia (Kemenhut, 

2013). 

Pada tahun 2014 jumlah kebakaran terus bertambah dan  lokasi kebakaran 

tersebar di beberapa pulau seperti Pulau Sumatera yang didominasi lagi oleh 

Provinsi Riau, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa terjadi empat 

belas kali kebakaran hutan dalam bulan maret sampai dengan september 

ditotalkan lebih dari 20.000 Hutan Indonesia terbakar di beberapa daerah di 

Indonesia (BNPB, 2014). 

Pada tahun 2015 pada tanggal 10 Juli 2015. Titik panas di Pulau Sumatera 

mulai bertambah, dan dikhawatirkan terjadi kebakaran hutan. Ada dugaan bahwa 

hot spot ini merupakan temuan dari adanya kesengajaan pembakaran lahan 

(LAPAN, 2015). 

Menurut BMKG Stasiun Pekanbaru Sugarin Menyebutkan ada 186 titik 

panas yang terdeteksi, yaitu di wilayah pelalawan ada 60 titik api, di daerah siak 

ada 11 titik api, di daerah Indragiri Hilir ada 45 titik api, di daerah Indragili Hulu 
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ada 54 titik api, di daerah Dumai ada 6 titik api, di daerah Bengkalis ada 5 titik api 

di daerah Kampar ada 3 titik api (BMKG, 2015). 

 

2.6 Perjanjian Internasional 

Mochtar (2003:117) menyatakan perjanjian internasional adalah perjanjian 

yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa bangsa dan bertujuan untuk 

mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dari batasan diatas  jelaslah bahwa untuk 

dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian internasional itu harus 

diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat 

internasional. Dalam hukum internasional dewasa ini ada kecenderungan 

mengatur hukum perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi 

internasional atau antara organisasi internasional dengan subjek hukum 

internasional yang lain secara tersendiri. Kecenderungan yang disebabkan oleh 

perkembangan yang pesat dari organisasi internasional di lapangan ini dan adanya 

ciri khusus perjanjian yang diadakan badan badan demikian tampak misalnya 

dalam konferensi internasional mengenai hukum perjanjian internasional yang 

didakan di Vienna pada tahun 1968. 

Konvensi hukum perjanjian vienna dengan tegas menyatakan bahwa 

konvensi ini hanya mengatur perjanjian antar negara. Maksudnya, bukan untuk 

mengatakan bahwa negaralah yang dapat menjadi peserta dalam perjanjian 

internasional, melainkan konferensi dianggap perlu mengatur perjanjian yang 

diadakan oleh organisasi organisasi atau badan internasional secara 

tersendiri.(vienna convention on the law of treaties,1968). 
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Mochtar (2003:117) juga menyebut bahwa salah satu kesulitan yang kita 

temui dalam mempelajari masalah perjanjian ini adalah banyaknya istilah yang 

digunakan untuk perjanjian internasional ini. Perjanjian internasional ada kalanya 

dinamakan Traktat (Treaty), Pakta (pact), Konvensi (convention), Piagam 

(statute), Charter, Deklarasi, Protokol, Agreement, Accord, Modus Vivendi, 

Convenant dll, dilihat secara yuridis semua istilah ini tidak mempunyai arti 

tertentu, dengan perkataan lain semua merupakan perjanjian internasional dalam 

arti yang telah penulis uraikan diatas. 

Berdasarkan praktik berupa beberapa negara, kita dapat membedakan 

perjanjian internasional itu dalam dua golongan. Pada suatu pihak terdapat 

perjanjian internasional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yakni 

perundingan, penandatanganan dan ratifikasi dan pada pihak lain perjanjian 

internasional yang hanya melewati 2 tahap yakni Perundingan dan penanda 

tanganan. Biasanya perjanjian golongan pertama diadakan untuk hal yang 

dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki 

Hak untuk mengadakan perjanjian (Treaty making Power), sedangkan perjanjian 

golongan kedua yang lebih sederhana sifatnya diadakan untuk perjanjian yang 

tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang capat seperti misalnya 

perjanjian perdagangan yang berjangka waktu pendek. 

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan 

berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama 

(nomenclature) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan 
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agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan 

perjanjian internasional dengan undang- undang, yaitu perjanjian yang berkenaan: 

a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara ; 

b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; 

c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara; 

d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 

e. Membentuk kaidah hukum baru; 

f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri 

Sedangkan pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan 

atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai 

berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan 

memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan 

perundang undangan nasional. Jenis jenis perjanjian yang termasuk dalam 

kategori ini, diantaramya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, 

kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama 

perlindungan penanaman modal, serta perjanjian perjanjian yang bersifat teknis. 

Terhadap perjanjian perjanjian yang disahkan melalui keputusan presiden, 

dewan perwakilan rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah, 

walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional 

tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya 

dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan 

fungsi dan wewenang, dewan perwakilan rakyat dapat meminta 
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pertanggungjawaban atau keterangan pemerintah mengenai perjanjian 

internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan 

nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan dewan 

perwakilan rakyat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. 

Penggunaan metode kualitatif akan mudah disesuaikan dengan fakta hukum 

sebagaimana studi kasus penelitian. Dimana dalam pengumpulan data yang 

diperlukan, akan terjalin interaksi dan hubungan langsung antara penulis dengan 

informan yang memberikan informasi ditempat penelitian.  

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Selain itu juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul. Melalui metode penelitian 

kualitatif, diharapkan mampu mendeskripsikan tentang pertanggungjawaban 

negara Indonesia dalam polusi udara lintas batas akibat kebakaran hutan 

Indonesia terhadap negara-negara yang terkena dampak kebakaran hutan dan 

hak-hak  dari negara yang terkena dampak kebakaran hutan Indonesia menurut 

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. 

 

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum 

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya 
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(Soekanto, 1986:43). Melalui pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum 

tersebut, dan memberikan pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam 

gejeala hukum yang bersangkutan. Metodologi merupakan suatu unsur yang 

mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.  

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum 

kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya tindakan, perilaku, persepsi, 

motivasi secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012: 6) 

Sifat penelitiannya adalah penelitian hukum ekplanatoris, yaitu suatu 

penelitian yang dilihat dari sudut pandang sifatnya. Penelitian yang dilakukan 

apabila pengetahuan suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau 

bahkan tidak ada. Kadang-kadang penelitian semacam ini disebut feasibility study 

yang bermaksud untuk memperoleh data awal. (Soekanto, 2006:10). 

 

3.3 Data Dan Sumber Data 

 Pada umumnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh 

secara langsung dari narasumber dan data dari bahan–bahan pustaka. 

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
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atau lewat dokumen. Sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain, sebagai berikut : 

3.3.1 Data primer. 

Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara di lokasi 

penelitian yang di lakukan kepada: Direktur fungsional jabatan kerjasama 

ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. 

3.3.2 Data sekunder. 

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data yuridis dan non yuridis 

sebagai data tekstual. Data yuridis meliputi : 

3.3.2.1 Instrumen Hukum Nasional 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- 

2. Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  

3.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. 

4.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meterologi, Klimatologi, dan 

Geofisika.  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan     

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

6.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter of The 

Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa  

Asia  Tenggara) 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang 

Pencemaran Asap Lintas Batas). 
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3.3.2.2 Instrumen Hukum Internasional 

1. Stockholm Declaration Human Environment (1972). 

2. United Conference on The Human Environment (1972). 

3. Rio Declaration on Environment and Development (1992). 

4. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (2002). 

5. International Law Comission Yearbook. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (Interviewer) yang 

mengajukanpertanyaan dan terwawancara (narasumber) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh 

penulis dengan narasumber yaitu Direktur fungsional jabatan kerjasama ASEAN 

Kementerian Luar Negeri RI. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan baik secara terstruktur maupun 

tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan 

pedoman yaitu daftar pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti. Sedangkan 

wawancara secara tidak terstruktur adalah wawancara dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung tanpa menggunakan pedoman yang berisikan 

pertanyaan yang sudah disiapkan. 

3.4.2 Studi Dokumen 

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui 
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peninggalan tertulis, seperti : arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil 

atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Melalui penelitian ini penulis berusaha mempelajari buku-buku, majalah, surat 

kabar, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini. Selanjutnya penulis mengutip dan menerjemahkan bagian-

bagian tertentu yang mempunyai kaitan dengan materi skripsi.  

Studi dokumen juga dilakukan dengan pengumpulan data yang bersumber 

dari dokumen-dokumen tentang ASEAN Agreement on Transboundary Haze 

Pollution. baik berupa data tekstual maupun data non-tekstual. Data-data tersebut 

diharapkan dapat menjadi data dukung dalam proses analisis penelitian ini. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam 

pola, kategori dan uraian dasar , sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat 

ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data 

adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan 

mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu untuk 

selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Teknik 

analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, 

yaitu dengan menggolongkan-golongkan dan menyederhanakan variasi tingkatan 

yang ada dengan kenyataan yang dapat diukur, termasuk penyimpangan dan 

analisis data yang dikumpulkan. 



43 

 

 
 

Metode analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada 

metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja 

penunjang. Adapun tahap-tahap analisis yuridis normatif adalah (Amiruddin dan 

Zainal, 20014 : 166-167) : 

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum 

positif tertulis; 

2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;; 

3. Pembentukan standar-standar hukum; 

4. Perumusan kaidah-kaidah hukum  

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan 

menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian yang dilakukan dengan 

cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan 

menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh 

pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat 

mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari 

penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil 

kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang 

bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat 

khusus. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang 

memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian dilapangan. Langkah-

langkah dalam analisis data kualitatif diantaranya sebagai berikut: 

3.1.1 Pengumpulan Data 
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Dalam pengumpulan data peneliti terlebih dahulu yang bersala dari 

dokumen terkait prinsip pertenggungjawaban negara terhadap pencemaran udara 

lintas batas akibat kebakaran hutan Indonesia menurut ASEAN Agreement On 

Transboundary Haze Pollution. 

3.5.1 Reduksi Data 

Mereduksi data berupa merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan 

hukum yang berkaitan prinsip pertenggungjawaban negara terhadap pencemaran 

udara lintas batas akibat kebakaran hutan Indonesia menurut ASEAN Agreement 

On Transboundary Haze Pollution. 

3.5.2 Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,  flowchart dan sejenisnya. 

Sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian analisis data dengan 

tambahan tabel, bagan dan data dukung lainya. Hasil analisis data disajikan secara 

deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa yang ada dengan 

permasalahan yang diteliti. 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah suatu 

temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 
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interaktif, hipotesis atau teori. Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian terkait prinsip pertenggungjawaban negara terhadap pencemaran udara 

lintas batas akibat kebakaran hutan Indonesia menurut ASEAN Agreement On 

Transboundary Haze Pollution. 

 



46 

 

 
 

3.6       KERANGKA BERFIKIR 

Kerangka Berfikir Penelitian 
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Asean Agreement On Transboundary Haze Poluttion merupakan hasil kesepakatan anggota Negara 

Asean dalam menanggulangi pencemaran udara lintas batas di Negara Asean yang membahas 

tentang seluruh aspek termasuk didalamnya tentang prinsip pertanggungjawaban Negara terhadap 

polusi udara lintas batas dalam memenuhi hak- hak nya. 

2. Instrumen Hukum Internasional : 
Yakni seperti Asean agreement on transboundary haze 
poluttion 2002,  perjanjian internasional, keputusan 
internasional, prinsip umum hukum internasional, 
organisasi internasional dan kerja sama internasional. 

Landasan Teori : 
1.Instrumen Hukum Nasional : 

Yakni berupa seluruh 
Undang- Undang terkait 
dengan judul penelitian. 

Analisis  dan Pembahasan Pertanggungjawaban  Negara Indonesia dalam memenuhi 

hak hak negara anggota Asean akibat kebakaran hutan dari Negara Indonesia. 

Simpulan Permasalahan polusi udara lintas batas 

Akibat kebakaran hutan Indonesia menurut Asean 

agreement on transboundary haze poluttion 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pertanggungjawaban Negara Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Lintas 

Batas Internasional Berdasarkan ASEAN Agreement On transboundary 

Haze Poluttion 

Setiap negara pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 

hal tanggungjawab terlebih dalam prinsip-prinsip hukum internasional hal ini pula 

terlihat  dalam Pasal 3 AATHP mengenai prinsip seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap 

perlindungan dan menjaga lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam 

negaranya masing-masing, dalam AATHP pertanggungjawaban negara tercantum 

dalam Pasal 3, Sebagaimana yang mengatakan bahwa setiap negara memiliki hak 

berdaulat atas semua sumber daya yang ada dan bertanggungjawab atas semua 

tindakan yang dilakukan serta memastikan bahwa tindakan yang diambil dalam 

mengelola sumber daya yang ada tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan 

membahayakan kesehatan manusia dari negara lain atau diluar batas yurisdiksinya. 

Negara juga diharapkan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam 

dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelajutan serta dalam 

mengatasi polusi asap yang terjadi akibat dari kebakaran hutan diharapkan melibatkan 

semua pihak yang ada. Namun sangat disayangkan penjelasan mengenai tanggung 

jawab negara dalam AATHP dinilai sangat kurang hal ini terlihat dari tidak adanya 

Pasal lanjutan mengenai bentuk maupun mekanisme serta konsekuensi nyata yang 
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diberikan kepada suatu negara apabila terjadi kebakaran hutan di wilayah 

yurisdiksinya dan terbukti telah merugikan negara yang berada di luar yusisdiksinya, 

terutama Indonesia yang selama ini selalu mengalami kebakaran hutan. Sebagai 

contoh Malaysia dikemudian hari dapat saja menuntut Indonesia karena polusi asap 

yang diakibatkan kebakaran hutan di wilayah Indonesia, padahal salah satu tujuan 

dari di tandatangainya AATHP adalah mencegah terjadinya polusi asap di kemudian 

hari. 

 Menjawab permasalahan ini peneliti akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum 

umum, doktrin-doktrin, yusrisprudensi, perjanjian internasional dan undang-undang 

yang relevan dengan masalah ini, serta lebih memfokuskan pada tanggung jawab 

negara pada bidang lingkungan. namun bentuk dan mekanismenya tidak disebutkan 

dalam pasal tersebut, maka dari itu untuk menjawab permasalahan ini peneliti 

merujuk pada perjanjian internasional yang telah ada. 

Secara lengkap, bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara diatur dalam Draft 

Articles on State Responsibility yang diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional 

(ILC) International Law Commision. Meski draft ILC tersebut tidak mengikat sebagai 

suatu instrumen hukum Internasional karena belum ditetapkan sebagai sebuah produk 

hukum. Namun demikian, kekuatan mengikat Draft ILC tidak dilihat dari bentuknya 

sebagai suatu instrumen, melainkan dari isinya. Draft ILC dapat digunakan sebagai 

sumber tambahan dan mengikat sebagai hukum kebiasaan Internasional. Ganti rugi 

atau reparation diatur dalam Pasal 31.  

1. The responsible State is under an obligation to make full reparation for the 

injury caused by the internationally wrongful act.(Negara yang 
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bertanggungjawab berkewajiban untuk memberikan reparasi penuh untuk 

cedera yang disebabkan oleh tindakan yang salah secara Internasional. 

2. Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the 

internationally wrongful act of a State.(cedera termasuk kerusakan, apakah 

materi atau moral yang disebabkan oleh tindakan yang salah secara 

Internasional). 

Sedangkan bentuk-bentuk ganti rugi dapat berupa :  

1. Restitution (pasal 35): Kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan 

seperti semula.  

2. Compensation (pasal 36): Kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang.  

3. Satisfaction (pasal 37) : Penyesalan, permintaan maaf resmi.   

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut dalam hal ini penulis 

menganalisis bahwa Indonesia memenuhi pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 

37 ILC yaitu permintaan maaf secara resmi dan negoisasi atau perundingan. 

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis yang bersumber dari situs Kementerian 

luar negeri Republik Indonesia dan diperkuat dengan wawancara penulis dengan 

Bapak Direktur Fungsional Pejabat ASEAN George Lantu Kementerian luar negeri 

Republik Indonesia akan penulis uraikan bentuk-bentuk pertanggungjawaban 

Indonesia terhadap negara ASEAN terutama negara tetangga yang terdekat dari 

Indonesia yakni Singapura dan Malaysia (Wawancara, 13 juli 2016). 

Pada tahun 2010 Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo telah 

menghubungi Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, untuk 

mengungkapkan keprihatinannya atas kabut asap, dan menyampaikan kesiapannya 
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memberi informasi bahwa poluttant standards index (PSI) atau indeks pengukur 

tingkat pencemaran udara telah melebih 100 dan kasus kasus masalah pernafasan 

termasuk asma meningkat secara signifikan. Dalam standard singapura, api dan polusi 

asap kerap terjadi dan bisa menakutkan para turis dan mengacaukan sistem 

transportasi mereka. Kabut asap yang mulai mencemari udara Singapura, tampaknya 

disebabkan oleh api dari pembalakan hutan secara liar di perkebunan-perkebunan 

sawit di Dumai dan Bengkalis, Provinsi Riau. Menteri sumber daya alam dan 

lingkungan Malaysia, Douglas Unggah Embas, juga telah menyurati Indonesia agar 

mengambil langkah yang pantas untuk memitigasi masalah tersebut. Malaysia juga 

menawari Indonesia bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan itu. Menteri 

Kesehatan Malaysia, Liow Tiong Lai menyampaikan bahwa beliau mengetahui jika 

sedang terjadi pembakaran (hutan) terbuka di Indonesia. Tidak berselang lama setelah 

pernyataan pejabat negara tentangga disampaikan, kualitas udara di Malaysia dan 

Singapura mulai mengalami perbaikan karena tindak lanjut dari Indonesia 

menyelesaikan masalah asap. Namun, kabut asap kembali lagi ke kawasan ini kurang 

dari seminggu setelah para menteri lingkungan hidup Asia Tenggara bertemu di 

Brunei untuk membahas masalah kebakaran hutan (Antaranews, 2014). 

Pada Tahun 2013, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, telah menyurati 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menawarkan bantuan menangani 

kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera. Surat untuk Presiden tersebut 

berisi tentang kekhawatiran Singapura terhadap kabut asap, dan menawarkan bantuan 

kepada Pemerintah Indonesia. Singapura telah mengirimkan CEO Badan Lingkungan 

Hidup Nasional Singapura, Andrew Tan, ke Indonesia untuk bertemu dengan pejabat 
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terkait. Selain itu, Singapura juga menyediakan citra satelit, lokasi titik panas di 

Indonesia, untuk membantu mereka mengidentifikasi perusahaan yang bertanggung 

jawab (menyebabkan kebakaran hutan), sebab terdapat dugaan bahwa beberapa 

perusahaan itu berasal dari Singapura dan Malaysia. Singapura tidak segan apabila 

ditemukan bukti yang menunjukkan perusahaan itu berasal dari negaranya. Melalui 

pernyataan Lee Hsien Loong, pemerintah Singapura siap menuntut tanggung jawab 

perusahaan tersebut (Tribun, 2014). 

Pemerintah Indonesia dan Singapura telah menjalin komunikasi dan 

pertemuan yang intensif, baik di tingkat teknis maupun di tingkat pejabat tinggi. 

Menteri Luar Negeri kedua negara telah saling berkomunikasi, dan Menteri 

Lingkungan Hidup RI dan Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air 

Singapura telah melakukan pertemuan. Di tingkat teknis, pada tanggal 20 Juni 2013 

di Kementerian Luar Negeri RI telah dilakukan pertemuan antara kementerian / 

lembaga terkait kedua negara. Komunikasi dilakukan atas dasar mutual trust dan 

semangat untuk bekerjasama dan berbagi informasi (Tribun, 2014). 

Pada tahun 2014 Pemerintah Malaysia telah mengirimkan surat kepada 

Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia untuk segera bertindak mengatasi 

kebakaran hutan. Menurut pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya 

Malaysia, G. Palanivel, surat itu menyiratkan keprihatinan Malaysia setelah 

ditemukannya peningkatan jumlah titik api yang menyebabkan kabut di semenanjung 

sejak 22 Juni 2014. Warga mengeluhkan pemandangan yang buruk karena kabut, 

baunya yang tidak enak dan membuat sakit seperti iritasi mata, tenggorokan kering 

dan batuk-batuk. Penghitungan Indeks Polutan Udara (API) menunjukkan angka yang 
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tidak sehat di banyak wilayah di Malaysia. Di antaranya, wilayah Nilai dengan angka 

106, disusul dengan Banting (126), Port Klang (108), Batu Muda (125), dan Putrajaya 

(112). Selain itu, wilayah lainnya hampir mendekati angka 100. Di antaranya adalah 

Shah Alam (93), Cheras (92), Petaling Jaya (89), Seremban (87), Port Dickson (86), 

dan Kuala Selangor (82). Angka 0-50 dalam API masuk kategori baik, 51-100 biasa, 

101-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat dan 301 ke atas dianggap berbahaya. 

Pihak Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia telah menerima surat dari Malaysia 

tersebut pada Selasa 24 Juni 2014. Kepala Bidang Pengendali Kerusakan Lahan dan 

Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kementerian Lingkungan Hidup, Purwasto 

Saroprayogi, mengatakan bahwa surat itu akan segera ditanggapi. Namun, tanpa 

adanya permintaan dari Malaysia pun, penanggulangan kebakaran hutan memang 

menjadi tugas rutin Kementrian Lingkungan Hidup. Bahkan, mekanisme untuk 

mengatasi hal ini sudah ada dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten. Beliau 

membernakan tentang pernyataan adanya peningkatan titik api dan mempersiapkan 

tim nya untuk mengecek kondisinya disana (Antaranews, 2015). 

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo mengingatkan agar 

Bupati, Walikota, dan Gubernur Riau perlu segera mengambil langkah-langkah nyata 

untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebab, karhutla di Riau selalu 

berulang dan semua faktor-faktor penyebab telah dikenali. Tindakan penanganan 

yang dilakukan yaitu dengan menerjunkan helikopter Kamov, Sikorsky, dan Bolco 

masih dioperasikan di Riau untuk bom air (water bombing). Begitu pula, pesawat 

Hercules dan Casa juga terus melakukan modifikasi cuaca. Tindak lanjut yang 

dilakukan untuk menanggapi surat tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
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menyatakan permintaan maafnya pada Singapura dan Malaysia. Penyelidikan tetap 

dilakukan untuk mencari perusahaan yang melakukan pembabatan lahan di Riau. 

Hasil penyelidikan pada bulan Maret 2014 lalu menyebutkan ada 45 perusahaan yang 

terindikasi terlibat pembakaran lahan, beberapa milik investor dari Malaysia 

(Antaranews, 2015). 

Presiden Joko Widodo Pada tahun 2015 menyampaikan rasa malunya akibat 

kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap hingga ke negeri jiran, Singapura, 

Malaysia, dan Thailand. Ia pun mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri 

Malaysia Najib Rajak pada 11 Oktober 2015 di Istana Bogor. Beliau merasa tertekan 

dan malu sehingga pada akhirnya ia pun meminta maaf mengingat kesepakatan pada 

AATHP bahwa kebakaran hutan indonesia bukan merupakan masalah indonesia saja 

melainkan semua negara Asean ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah 

asap. Perdana menteri Malaysia akhirnya berjanji akan membantu sepenuhnya 

menanggulangi asap yang terjadi di negara Indonesia (Kompas, 2015). 

Berdasarkan penelitian yang didapat diatas di uraikan bahwa ketika AATHP 

tak mampu menjeleskan bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara dari sisi ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze Poluttion, melihat dari Hukum Internasional yang 

ada. Dalam penelitian ini melihat tanggung jawab negara di bidang lingkungan 

berdasarkan Perjanjian Internasional seperti dikatakan oleh bukunya Hamzah 

(2008:133-140). Dalam tata Hukum Internasional, ketentuan berkenaan dengan 

masalah pertanggungjawaban negara ini memang belum ada yang pasti.  

International Law Commision (ILC), salah satu organ PBB yang bertugas untuk 

melakukan perumusan dan pembahasan ketentuan dan hukum internasional sampai 
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saat ini masih berusaha merumuskan dan membahas  draft  tentang ketentuan 

tanggung jawab negara. Meskipun hasil kerjanya masih dalam bentuk  draft,  tetapi 

aktivitas ILC dalam mempersiapkan dan melakukan perkembangan Hukum 

Internasional khususnya mengenai tanggung jawab negara yang dilakukan oleh para 

ahli hukum terkemuka yang mewakili kebudayaan-kebudayaan terpenting di dunia 

yang mempunyai nilai tinggi yang tergabung di dalam panitia Hukum Internasional 

(ILC), dapat digunakan sebagai sumber tambahan hukum Internasional. Jika 

ketentuan ini dipakai dalam praktek kenegaraan maka akan menjadi Hukum 

Kebiasaan Internasional. 

Menurut Hukum Internasional, pertanggungjawaban negara timbul dalam hal 

negara yang bersangkutan merugikan negara lain, dan dibatasi hanya terhadap 

perbuatan yang melanggar Hukum Internasional. Apabila kemudian terbukti adanya 

pelanggaran tersebut, maka diperlukan adanya upaya pemulihan yang dapat berupa 

satisfaction, misalnya permohonan ma'af secara resmi, ataupun berwujud pecuniary 

reparation, misalnya dengan pemberian ganti rugi material.  

Dalam konteks perlindungan lingkungan, untuk mengetahui ada tidaknya 

pertanggungjawaban negara (responsibility) dan atau (liability) dalam suatu peristiwa, 

Zemanek mengingatkan perlunya dilakukan penelitian terhadap empat aspek dari 

keadaan faktual yang bersangkutan, yang meliputi: akibat (effect); kegiatan (activity); 

tempat/ruang lingkup (space); serta sumber dan korban (sources and victims). 

Mengenai ada tidaknya akibat yang ditimbulkan dalam suatu peristiwa, pertama-tama 

perlu untuk dibedakan mengenai pengertian kerusakan (damage) dan pengertian 

membahayakan (harm).(Andi, 2008:137-140). Dalam Hukum Internasional, yaitu 
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sebagaimana dirumuskan dalam Liability Treaty-1972, pengertian 'kerusakan' 

didefinisikan sebagai berikut:  

 “The term 'damage' means loss of life, personal injury or other 

impairment of health, or loss of or damage to property of States or 

persons, natural or juridical, or property of international 

intergovernmental organization”. 

“Istilah 'kerusakan' berarti hilangnya nyawa, cedera atau gangguan lain 

dari kesehatan, atau kehilangan atau kerusakan harta benda negara atau 

orang, atau badan hukum, atau milik organisasi antar pemerintah 

internasional”.   

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 25 juga memberikan 

pernyataan bahwa: 

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-

being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical 

care and necessary social services, and the right to security in the event of 

unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood 

in circumstances beyond his control. (“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang 

menjamin kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, 

pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang 

diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur,sakit, cacat,janda, 

lanjut usia atau kurangnya mata pencarian yang lain keadaan di luar 

kekuasaannya”). 

2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All 

children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection 

(“Ibu dan anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang 

lahir dalam atau di luar nikah, harus menikmati perlindungan sosial yang sama”). 

Ketentuan Pasal 1 Draft International Law Commision (ILC) tentang 

pertanggungjawaban negara berisi bahwa: ”Setiap negara yang melakukan suatu 

tindakan yang merugikan Hukum Internasional akan mengakibatkan tanggung jawab 

pada suatu negara tersebut”. Selain itu sesuai dengan prinsip ke-14 Deklarasi Rio 

1992 yang megatakan “Pencegahan peralihan bahan perusak lingkungan dari satu 

negara ke negara lainnya oleh setiap pemerintah”.  Pada Bab X Pasal 65 butir 1 

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
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Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan yang 

baik dan sehat Sebagai bagian dari “hak asasi manusia”. Demikian pula Deklarasi 

Universal PBB mengenai Hak-Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 menegaskan 

bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan 

dan kesejahteraan dirinya (The universal declaration of human right, 2000). 

Tanggung jawab negara terhadap akibat-akibat dari tindakannya terhadap 

negara lain dan hak-hak negara terhadap lingkungan ditegaskan pula dalam 

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm tahun 1972. Prinsip 21 

Deklarasi Stockholm (Resolusi MU No. 2992 (XXVII)) 15 Desember 1972) 

menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi 

kekayaan alamnya dan bertanggung jawab agar kegiatan eksploitasi yang dilakukan 

di dalam wilayah atau di bawah pengawasannya tersebut tidak  menyebabkan 

kerugian atau kerusakan terhadap negara lain. Rumusan yang sama ditetapkan dalam 

Pasal 194 Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu: “Bahwa Negara harus mengambil 

tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada di bawah 

yurisdiksinya atau di bawah pengawasannya dilakukan dengan cara sedemikian rupa 

sehingga tidak mencemari wilayah negara lain (UN conference, 2015). 

Sedangkan ketentuan Prinsip 22 Deklarasi Stockholm berkaitan dengan 

masalah tanggung jawab dan kompensasi bagi para korban pencemaran dan 

kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh kegiatan di dalam wilayah 

yurisdiksi atau di bawah pengawasan suatu negara. 

Dalam Draft Articles on State Responsibility yang diadopsi oleh Komisi 

Hukum Internasional (ILC), disebutkan dalam pasal 1 bahwa ”Every internationally 
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wrongful act of a State entails the international responsibility of that State”. Jadi 

setiap tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh Hukum Internasional membawakan 

pertanggungjawaban internasional bagi negara itu. Draft ILC tersebut tidak mengikat 

sebagai suatu instrumen Hukum Internasional karena belum ditetapkan sebagai 

sebuah produk hukum. Namun demikian, kekuatan mengikat Draft ILC tidak dilihat 

dari bentuknya sebagai suatu instrumen, melainkan dari isinya. Draft ILC dapat 

digunakan sebagai sumber tambahan dan mengikat sebagai Hukum Kebiasaan 

Internasional (Martin, 1996:184). 

Dalam draft ILC didapat pengertian bahwa Draft ILC ketika dilihat dari 

bentuknya bahwa Draft ILC tersebut tidak mengikat namun isi dari Draft ILC tersebut 

dapat dijadikan sebagai sumber hukum tambahan yang mengikat untuk menerapkan 

suatu pertanggungjawaban negara. Ini berarti pertanggungjawaban yang sudah di 

uraikan diatas sudah memenuhi Hukum Kebiasaan Internasional atau diartakan 

Indonesia melakukan pertanggungjawabannya mengikuti Kebiasaan Hukum 

Internasional yang ada.  

Melihat apa yang sudah diuraikan diatas maka berdasarkan penelitian disini 

peneliti akan memadukan pertanggungjawaban negara dibidang lingkungan ini 

berdasarkan doktrin/pendapat para sarjana yang mana dikatakan bahwa setiap negara 

berdaulat diakui dan dilindungi oleh Hukum Internasional. menyebabkan semua 

negara yang menjadi bagian dari masyarakat Internasional harus mengakui dan 

menghormati hal tersebut. Namun kedaulatan yang dimiliki oleh negara itu bukan tak 

terbatas. Maksudnya adalah bahwa dalam kedaulatan itu, terkait di dalamnya 

kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Jadi jika suatu negara 
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melanggar ketentuan-ketentuan Internasional atau melakukan tindakan yang tidak sah 

secara Internasional akan dikenai suatu tanggung jawab negara. 

Sampai saat ini walaupun belum ada ketentuan yang mapan, tanggung jawab 

negara tetap merupakan suatu prinsip fundamental dalam Hukum Internasional. 

Dalam hal ini baru bisa dikemukakan mengenai syarat-syarat atau karakteristik 

tanggung jawab negara, seperti dikemukakan oleh Shaw yang dikutip  oleh Huala 

Adolf  sebagai berikut: 

a. Ada suatu kewajiban Hukum Internasional yang berlaku antara dua negara  

tersebut; 

b. Ada suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban Hukum  

Internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan 

c. Ada kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar  

hukum atau kelalaian.  

Persyaratan-persyaratan ini kerapkali digunakan untuk menangani sengketa 

yang berkaitan dengan tanggung jawab negara. Misalnya dalam kasus  The Spanish 

Zone of Morocco Claims. Hakim Huber dalam kasus ini menegaskan bahwa tanggung 

jawab ini merupakan konsekuensi logis dari adanya suatu hak. Hak-hak yang bersifat 

internasional tersangkut di dalamnya tanggung jawab internasional. Tanggung jawab 

ini melahirkan kewajiban untuk mengganti kerugian manakala suatu negara tidak 

memenuhi kewajibannya (Adolf, 1997:174-175). 

Timbulnya tanggung jawab negara atas lingkungan didasarkan pada adanya 

tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berada di wilayah 

suatu negara atau di bawah pengawasan negara tersebut yang membawa akibat yang 
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merugikan terhadap lingkungan tanpa mengenal batas negara. Hukum lingkungan 

internasional mengatur bahwa setiap negara mempunyai hak yang sama untuk 

mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negaranya.  Pembahasan 

masalah tanggung jawab atas lingkungan seperti telah dikemukakan di atas berkaitan 

dengan prinsip kedaulatan negara dan prinsip hormat-menghormati negara lain. 

Menurut Daud Silalahi konsep state responsibility-liability dalam kerangka hukum 

lingkungan internasional mengacu pada pembahasan  the principle of sovereignity 

dan the freedom of the high seas (Silalahi, 1996:129). Prinsip ini sangat berguna 

dalam menyelesaikan sengketa lingkungan internasional yakni dalam hal terjadi 

pencemaran lintas batas (transboundary pollution) yang menimbulkan kerusakan 

lingkungan di wilayah negara lain, misal dalam kasus Trail Smelter.   

Hal serupa dikemukakan Komar Kantaatmadja, yakni bahwa “Perbuatan yang 

menyebabkan terjadinya kerugian menimbulkan kewajiban untuk memenuhi ganti 

rugi”. Tentang bagaimana suatu negara yang dirugikan akan meminta sejumlah 

perbaikan, rehabilitasi atau ganti rugi sangat tergantung pada peristiwa yang terjadi. 

Kebanyakan negara yang menderita akan meminta sesuatu yang bersifat satisfaction 

melalui negosiasi diplomasi, apabila suatu negara merasa kehormatannya 

direndahkan sebuah permohonan maaf resmi dari negara yang bertanggung jawab 

biasanya dipenuhi atas diajukannya suatu keberatan. Sedangkan yang menyangkut 

dengan perbaikan dan biaya kompensasi lainnya diajukan apabila negara yang 

dirugikan itu telah menderita berupa material loss or damage. Guna memenuhi ini 

tidak jarang digunakan jalur hukum yang diajukan kepada Internasional Arbitral Or 

Tribunal. 
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 Melihat pertanggungjawaban negara dalam bidang lingkungan yang sudah 

penulis uraikan diatas bahwa pertanggungjawaban suatu negara biasanya dilakukan 

dengan sesuatu yang bersifat satisfaction atau negosiasi demikian pula pendapat para 

ahli tersebut sama halnya dengan pertanggung jawaban yang sudah dilakukan negara 

Indonesia dari tahun ke tahun terhadap kebakaran hutan. Ini berarti 

pertanggungjawaban yang dilakukan negara Indonesia sudah padu atau sama dengan 

yang dikemukakan oleh para ahli hukum  di Indonesia. 

Berbeda halnya yang dikemukakan oleh pertanggungjawaban negara dalam 

prinsip hukum umum dalam hal ini prinsip hukum umum lebih menegaskan bahwa 

pertanggungjawaban negara yang terbaik adalah dengan mengelola lingkungan itu 

dengan baik dan mencegah kerusakan lingkungan itu datang lagi Dewasa ini dengan 

semakin majunya teknologi serta meningkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang 

terkait di dalamnya aspek lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung telah 

membuat manusia semakin peka terhadap adanya perusakan lingkungan yang 

berdampak merugikan negara lainnya. Karenanya pula dalam hal timbulnya kerugian 

terhadap negara lain, tanggung jawab negara ini lahir. 

Di samping itu penghormatan terhadap hak-hak negara lain menjadi semakin 

penting. Hal ini terkait dengan adanya prinsip kedaulatan negara dan prinsip hormat-

menghormati wilayah negara lain. Ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur 

hal yang sama tampak dalam Pasal 30 Piagam Hak-hak dan Kewajiban Ekonomi 

Negara tahun 1974:  

“The protection, preservation and enbancement of the enviroment for the 

present and futurre generations is the responsibility of all states shall 

endeavour to estabilish their own environment and developmental 

policies in confirmity with such responsibility. The envoromental policies 
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of all States should enbance and not adversely affect the present and 

future developmentn potential of developing countries. All staes have the 

responsilbilty to ensure that activities eithin their yurisdiction or control 

do not cause damage to be environment of other States or of areas beyond 

the limits of national yurisdiction. All States should cooperate in evolving 

international norms and regulations in the fild of the environment.” 

Bunyi Pasal 30 tersebut mengandung 5 (lima) prinsip penting sehubungan 

dengan tanggung jawab negara terhadap lingkungan :  

1. Bahwa perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan lingkungan untuk generasi 

sekarang dan akan datang adalah tanggung jawab semua negara. 

2. Bahwa semua negara harus berupaya membuat kebijakan- kebijakan lingkungan 

dan pembangunan sesuai dengan prinsip pertama diatas; 

3. Bahwa kebijakan lingkungan semua negara tidak boleh merugikan pembangunan 

negara sedang berkembang sekarang atau yang akan datang; 

4. Bahwa semua negara berkewajiban untuk menjaga kegiatan- kegiatan didalam 

wilayahnya agar tidak merugikan lingkungan negara lain; 

5. Bahwa semua negara perlu bekerja sama untuk mengembangkan norma- norma 

atau aturan- aturan dibidang lingkungan hidup (Adolf, 1997:167). 

Tanggung jawab negara terhadap akibat-akibat dari tindakannya yang 

merugikan negara lain ditegaskan pula pada hasil konfrensi PBB tentang Lingkungan 

Hidup di Stockholm tahun 1972 (Deklarasi Stockholm). Shaw (1997:168) 

Menyatakan Prinsip 21 yang dihasilkan konfrensi ini menetapkan bahwa negara-

negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya dan 

bertanggung jawab agar kegiatan-kegiatan eksploitasi tersebut tidak menimbulkan 

kerugian/kerusakan lingkungan negara lain. Prinsip 21 tersebut berbunyi: 
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“States have, in acorrdance with the charter of the United Nations and 

the principles of International Law, the soverign right to exploit their own 

resources pursuant to their own environmental policies, and the 

responsibility to ensure that activities within their yurisdiction or control 

do not cause demage to the environment of other States of the areas 

beyond the limits of national jusdiction”.  

Rumusan yang sama ditetapkan pula dalam pasal 194 (2) Konvensi Hukum 

Laut 1982. Pasal ini menetapkan bahwa negara-negara harus mengambil segala 

tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatankegiatan yang berada di bawah 

yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga 

tidak mencemari wilayah negara lain atau lingkungannya. Pasal ini menetapkan pula 

agar pencemaran yang timbul dari tindakan dan kegiatan di wilayah yurisdiksi atau 

pengawasannya tidak menyebar kedaerah-daerah yang ada di bawah pelaksanaan 

hak-hak kedaulatan mereka (Shawn, 1997). 

Tanggung jawab negara terhadap lingkungan ini semakin dipertegas lagi oleh 

Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED atau United 

Nations Conference on Environment and Development) tahun 1992. Konferensi yang 

lebih dikenal dengan nama Konferensi Tingkat Tinggi Tentang Bumi (KTT Bumi 

atau Earth Summit) ini telah memberi dampak cukup besar terhadap kesadaran atas 

tanggung jawab negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. 

Dalam penelitiannya terdahulu Idris (2002:20) KTT Bumi tahun 1992 ini 

menghasilkan berbagai dokumen penting yang mengubah pola pandang setiap negara.  

Semula yang tidak peduli terhadap lingkungan menjadi lahir rasa kewajiban negara 

untuk memperhatikan kegiataannya yang bisa menimbulkan kerugian baik bagi 

lingkungannya maupun lingkungan negara lain. Adapun hasil penting dari KTT Bumi 

(Earth Summit) 1992 ini adalah:  
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1. Deklarasi Rio Tentang Lingkungan dan Pembangunan (Rio Declaration on 

Enviroment and Development); 

2. Konvesi Tentang Perubahan Iklim (Framework Convention on Climate Change); 

3. Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity); 

4. Agenda 21 termaksud ketentuan Implementasi Tanggung Jawab Negara Dalam 

Berbagai Aspek Pengelolaan Lingkungan; 

5. Prinsip-prinsip  Manajemen,  Konservasi,  dan  Pembangunan 

Berkelanjutan Hutan (Statement of Principles on The Management, Conservation 

and Sustainable Development of All Types of Forest) (Idris, 2002:20) . 

Hasil-hasil penting ini pada dasarnya menekankan tanggung jawab negara 

untuk melindungi dan melesatrikan lingkungan global, seperti tanggung jawab unutk 

mengurangi gas-gas emisi yang merusak iklim (Konvensi Perubahan Iklim), 

tanggung jawab untuk melindungi berbagai punahnya berbagai macam spesies 

(Konvensi Keanekaragaman Hayati), tangung jawab pembangunan negaranya dengan  

memperhatikan dimensi lingkungan (Agenda 21), tangung jawab mengelola hutan 

sebagai paru-paru dunia dengan menerapkan Sustainable development (Prinsip-

prinsip Pengelolaan Hutan). Yang lebih penting lagi adalah prinsip 21 Deklarasi 

Stockholm 1972 (di atas). Prinsip ini dicantumkan kembali menjadi prinsip 2 

Deklarasi Rio, tanpa mengubah isi teks (Idris, 2002:20). 

Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 (Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972) 

menegaskan bahwa setiap negara sesuai dengan Piagam PBB dan prinsipprinsip 

hukum internasional mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya 

alamnya dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatannya itu tidak 
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merugikan negara lain. Prinsip ini bermula dari hukum Romawi yang berbunyi “sic 

utere tio ut non laedas” (artinya Sesuatu kegiatan tidak boleh merugikan pihak lain).  

Dalam  uraian yang telah disampaikan diatas berpendapat bahwa 

pertanggungjawaban Indonesia dalam kasus kebakaran hutan yang menyebabkan 

pencemaran udara lintas batas negara merupakan hal yang penting. Hal ini merupakan 

perwujudan dari azas penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan 

dengan prinsip keterlanjutan sumber daya (sustainability) yang disebut dengan 

Prinsip Good Environmental Governance (GEG). Prinsip ini tertulis dalam Pasal 2 

huruf m, “tata kelola pemerintahan yang baik” dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan 

antara Undang-Undang ini dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tentang prinsip-prinsip perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang 

baik (Good Governance).  

Pengertian dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah 

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip 

partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Berdasarkan Prinsip 21 

Deklarasi Stockholm, Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan untuk 

mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan 

mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam 

yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dari negara 

lain atau kawasan di luar batas yurisdiksinya demikian juga pada Pasal 3 dan Pasal 4 

AATHP yang mewajibkan serta bertanggung jawab pada setiap negara di ASEAN 
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menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik dan bersama sama menyelesaikan 

kasus kebakaran yang hutan yang sedang terjadi di negara ASEAN itu sendiri. 

Menurut Ahmadi (2015) dalam penelitiannya terdahulu berpendapat bahwa 

Prinsip pertanggungjawaban negara sebagai salah satu prinsip utama dalam Hukum 

Internasional pada intinya memuat kewajiban negara yang memberikan dampak 

kepada negara lain untuk melakukan suatu reparasi kepada negara yang dirugikan dan 

mengembalikan kondisi negara yang bersangkutan seperti semula. Keberadaan 

hukum lingkungan internasional sebagai salah satu cabang dari Hukum Internasional 

turut pula membawa pemberlakuan dari Prinsip tanggung jawab negara dalam 

beberapa  Trial Smelter Case  1938 yang melibatkan Amerikadengan Kanada, Corfu 

Channel Case 1949 antara Inggris dan Albania, dan Lake Lanoux Case 1957 antara 

Perancis dan Spanyol. Seiring dalam perkembangan perspektif masyarakat 

internasional yang menganggap bahwa lingkungan hidup adalah suatu kesatuan 

internasional tindakan para korporasi tersebut yang didasari oleh hak konsesi yang 

diberikan negara merupakan suatu bentuk tindakan negara yang diikuti dengan 

pertanggungjawaban. Tindakan negara tersebut pun secara tegas telah melanggar 

beberapa sumber Hukum Internasional yang berorientasi menciptakan iklim yang 

lebih baik.  

Berdasarkan kedua hal tersebut, dan berdasarkan teori pertanggungjawaban 

negara yang terdapat pada Draft Articleon Responsibility of State for Internationally 

Wrongful Act yang dirilis oleh International Law Comission, pada akhir 2002, maka 

Pemerintah Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pencemaran kabut 

asap yang terjadi. Sebagai suatu bentuk konsekuensi logis dari pertanggungjawaban 
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Indonesia adalah reparasi yang wajib dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada 

negara tercemar seperti keadaan semula baik kerugian yang berifat materiil hingga 

kepada kerugian imateriil yang diharapkan dari suatu negara terhadap kegiatan 

ekonomi yang sedang berjalan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban negara pada 

tingkatan paling tinggi. Dalam kondisi yang terpaksa dan tidak memungkinkan 

adanya penggantian secara ekonomis, permintaan maaf secara diplomasi menjadi 

bentuk pertanggungjawaban dalam tataran terlemah.  

Dalam hal ini AATHP memuat bahwa kerugian-kerugian yang dialami pada 

negara yang terkena dampak tidak bisa diberikan ganti rugi secara materiil ataupun 

imateriil karena sudah jelas Pasal 3 dari AATHP memuat Prinsip tanggung jawab 

negara adalah tanggung jawab bersama oleh setiap negara ASEAN yang 

meratifikasinya walaupun permintaan maaf merupakan pertanggungjawaban pada 

titik terlemah namun setiap perjanjian harus tunduk pada Hukum Internasional yang 

ada dimana jelas dikatakan bahwa permintaan maaf  merupakan salah satu suatu 

bentuk pertanggungjawaban negara yang terbaik yang telah dimuat dalam draft 

komisi Hukum Internaional. 

Dalam penelitian lain haezer (2016:5) menyatakan Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Bentuk pertanggungjawaban negara yang paling tepat adalah 

penerapan tanggungjawab berupa ganti rugi (pecuniary reparation) dengan kewajiban 

untuk mencegah terulangnya kerusakan. Pemberian ganti rugi layak dilakukan karena 

negara yang merugikan tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan, dalam hal ini 

kualitas udara. Pertanggungjawaban negara dalam hal ini bisa mucul karena sesuai 

dengan hukum nasional yang berlaku dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 8 
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UU Nomor 23 Tahun 1997 dimana hutan termasuk kekayaan alam yang harus 

dikelola oleh pemerintah. Definisi Goldie tentang liability maka pemberian ganti rugi 

layak dilakukan karena negara yang merugikan tidak memenuhi standar baku mutu 

lingkungan, dalam gal ini kualitas udara. Menurut konsep objective fault citeria dari 

Sharon Williams maka obyek pelanggarannya adalah kewajiban internasional. 

Kewajiban internasional yang dilanggar adalah kewajiban untuk tidak menimbulkan 

kerugian di negara lain. Dalam hal ini sudah selayaknya pemerintah melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan seperti 

land clearing. Tetapi kembali dibahas bahwa didalam AATHP memuat bahwa 

masalah kebakaran hutan merupakan masalah bersama negara bukan hanya Indonesia 

saja. Pemenuhan ganti rugi pun sudah dilaksanakan dilapangan ketika kebakaran 

hutan terjadi yaitu dengan memadamkan api kebakaran hutan agar asap kebakaran 

hutan tidak sampai ke negara tetangga lagi. 

Berdasarkan penelitian diatas sesungguhnya negara dalam hal ini Indonesia 

sebagai negara penyumbang asap terbesar disetiap tahunnya harus menyadari betapa 

berartinya mahluk hidup yang dirugikan oleh asap dari Indonesia dan yang paling 

penting lagi bahwa jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang ada. Walaupun 

dalam hal ini negara sudah memainkan perannya dalam hal pertanggungjawaban 

negara yang ada sesuai dengan Hukum Internasional dan norma norma yang berlaku 

dalam Hukum dan Hukum Internasional serta masyarakat, kebakaran hutan ini 

janganlah terulang kembali setiap tahunnya.  

 Penelitian yang didapat, Indonesia sudah sepenuhnya bertanggung jawab 

dengan kebakaran hutan yang ada di Indonesia. Indonesia juga dapat memanfaatkan 
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bantuan teknis serta dana yang ada dalam menanggulangi kebakaran hutan (Pasal 20 

AATHP). Indonesia tidak lagi dapat dituntut karena telah menjadi tanggung jawab 

bersama negara ASEAN, meskipun munculnya polusi asap berasal dari Indonesia. 

(Pasal 4 dan Pasal 5 AATHP). Dalam Hukum Internasional, tanggung jawab suatu 

Negara timbul dalam hal Negara yang bersangkutan merugikan Negara lain, dan 

dibatasi hanya terhadap perbuatan yang melanggar hukum internasional. Atas 

Kelalaian yang dilakukan negara pencemar, terhadap negara yang tercemari, dalam 

Pasal 27 AATHP lebih berfokus pada penyelesaian masalah melalui jalur damai (non-

litigation) melelau konsultasi dan negosiasi, sesuai dengan ketentuan Hukum 

Internasional yang berlaku yang dikorelasikan dengan pengaturan penyelesaian 

sengketa. Pasal 17 TAC Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, bahwa 

penyelesaiannya dilakukan secara negosiasi, mediasi atau penyelesaian melalui 

bantuan pihak ketiga lainnya, baik oleh suatu lembaga permanen atau suatu lembaga 

ad hoc (sementara). Apabila berbicara mengenai sanksi, itu tergantung kesepakatan 

para pihak. Apakah Negara pencemar tersebut, hanya mendapatkan teguran, atau 

membayar kompensasi. 

  Indonesia juga membuktikan keseriusannya dengan merancangkan Peraturan 

Pemerintah tahun 2014 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dengan 

tujuannya yaitu Prosedur Operasi Standar ini dimaksudkan untuk menyatukan upaya-

upaya lintas Kementerian dan Lembaga terkait, Pemda dan Pelaku usaha, Masyarakat 

serta Pemangku Kepentingan lainnya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan 

dan lahan secara terpadu, efektif dan efisien, dengan tujuan agar dapat digunakan 

sebagai pedoman nasional dalam melakukan tindakan pencegahan Karhutla secara 
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tepat tanpa ragu ragu dan menjamin semua upaya dan kegiatan dapat dilakukan secara 

terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Sedangkan sasarannya (output) adalah 

tercegahnya bencana asap dimasa yang akan datang, dan hasil yang diharapkan 

(outcome) adalah terkelolanya hutan dan lahan berwawasan lingkungan. 

Berdasarkan  kasus yang sudah diuraikan diawal diatas dapat dilihat faktanya 

bahwa permasalahan kabut asap yang terjadi, mendapatkan teguran dan himbauan 

kepada Indonesia. Namun hal ini teguran sama dengan negosiasi. Karena ada 

permohonan daripada masing-masing Negara. Negara tercemar menghimbau kepada 

Negara pencemar, dengan tujuan kabut asap dapat diminimalisir, agar tidak 

menganggu stabilitas keamanan, masyarakat, serta kedaulatan Negara yang tercemar. 

Sedangkan Negara pencemar, menyatakan permohonan maaf kepada Negara yang 

tercemari. 

 Usaha ini merupakan negosiasi, salah satu penyelesaian sengketa secara 

damai. Kembali ke AATHP relevansi penyelesaian sengketa ini adalah letak 

perjanjian ini yang menjadi mekanisme yuridis atau dasar hukum bagi penyelesaian 

kasus. AATHP adalah salah satu jenis traktat multilateral yang mengandung nilai-

nilai dan prinsip kerjasama yang dianut oleh ASEAN. AATHP juga menyediakan 

mekanisme penyelesaian masalah kabut asap yang akan berjalan dalam lingkup 

kerjasama internasional. Berdasarkan pasal 27 AATHP, bahwa pihak yang 

bersengketa dapat menyelesaikan masalah melalui konsultasi dan negosiasi. Hukum 

internasional selalu menganggap tujuan fundamentalnya adalah pemeliharaan 

perdamaian. 
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 Dalam Pencemaran Lintas Batas Negara upaya penyelesaian secara damai 

melalui dialog berupa konsultasi dan negosiasi. Berdasarkan Piagam ASEAN, 

Konsultasi merupakan dialog antar Negara untuk menemukan sebuah kesepakatan 

berdasarkan rekomendasi dari masing-masing pihak. Setiap tujuan dan dasar 

pengambilan keputusan harus berdasarkan konsensus daripada masing-masing 

Negara pihak. Berikutnya adalah Negosiasi. Negosiasi merupakan perundingan yang 

diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari 

penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dialog tersebut biasanya 

lebih banyak diwarnai pertimbangan politis atau argumen hukum. Namun demikian, 

dalam proses negosiasi atau dialog tersebut, adakalanya argumen-argumen hukum 

cukup banyak berfungsi memperkuat kedudukan para pihak. 

 Manakala proses ini berhasil, hasilnya biasanya dituangkan dalam suatu 

dokumen yang memberinya kekuatan hukum. Misalnya hasil kesepakatan negosiasi 

yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen perjanjian perdamaian. Jadi pada 

umumnya AATHP dalam pencemaran udara lintas batas, pertanggungjawaban yang 

terbaik adalah dengan jalur diplomatik secara langsung dan menghindari penggunaan 

ancaman kekerasan. 
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4.2. Hak Negara-Negara Yang Terkena Dampak Pencemaran Kabut Asap 

Kebakaran Hutan Dari Indonesia Menurut ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze poluttion 

Pemerintah Indonesia menandatangani AATHP pada tanggal 10 Juni 2002 di 

Kuala Lumpur, Malaysia dan meratifikasinya dalam bentuk undang-undang yakni 

undang-undang nomor 26 tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On 

Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap 

Lintas Batas). AATHP mulai berlaku secara resmi (enter into force) pada tanggal 25 

November 2003 setelah Thailand menjadi negara keenam yang meratifikasi dan 

menyerahkan instrument of ratification pada tanggal 25 September 2003. Hal ini 

didasari atas isi dari pasal 29 AATHP bahwa persetujuan akan mulai berlaku enam 

puluh hari setelah negara keenam menyerahkan instrument of ratification. 

Hak bagi negara-negara yang terkena dampak pencemaran kabut asap 

kebakaran hutan dari Indonesia dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze 

Pollution tidak dicantumkan secara tertulis, namun berupa hak secara tersirat. Hak 

secara tersirat tersebut terdapat pada Pasal 16 ASEAN Agreement on Transboundary 

Haze Pollution yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan 

mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang diakibatkan oleh 

kebakaran hutan dan/ atau lahan atau asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut, 

para pihak dapat melakukan pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi dan 

keterampilan yang relevan yang berguna untuk meminimalisir dampak kebakaran. 

ASEAN membentuk Pusat Koordinasi ASEAN untuk Pengendalian 

Pencemaran Asap Lintas Batas, yang selanjutnya disebut sebagai “ASEAN Centre”, 
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dengan ini didirikan untuk tujuan memfasilitasi  kerjasama dan koordinasi antar Para 

Pihak dalam mengelola dampak dari  kebakaran lahan dan/atau hutan khususnya 

pencemaran  asap  yang timbul  dari kebakaran tersebut. Pasal tersebut menimbulkan 

hak bagi negara-negara yang terkena dampak pencemaran asap yang akan 

ditindaklanjuti oleh ASEAN Centre. Isi dari ASEAN centre wajib: 

1. Membentuk dan memelihara hubungan yang teratur dengan Pusat Pemantauan 

Nasional masing-masing mengenai data, termasuk yang berasal dari citra satelit 

dan pengamatan cuaca, yang berhubungan dengan: 

a. kebakaran lahan dan/atau hutan; 

b. kondisi lingkungan yang kondusif terhadap kebakaran tersebut; 

c. kualitas udara dan tingkat pencemaran, terutama asap yang ditimbulkan dari 

kebakaran; 

2. Menerima data tersebut di atas dari Pusat Pemantauan Nasional atau Focal Point 

masing-masing, berkonsolidasi, menganalisis dan memproses data tersebut ke 

dalam suatu format yang mudah dipahami dan diakses; 

3. Memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antar-Para Pihak untuk meningkatkan 

kesiapsiagaannya dan merespon kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran 

asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut; 

4. Memfasilitasi koordinasi antar-Para Pihak, negara lain dan organisasi yang relevan 

dalam pengambilan tindakan efektif untuk menanggulangi dampak  kebakaran 

lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan dari kebakaran 

tersebut; 
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5. Menyusun dan memelihara daftar ahli-ahli dari dalam dan luar kawasan ASEAN 

yang mungkin dimanfaatkan pada saat mengambil tindakan untuk menanggulangi 

dampak kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan 

oleh kebakaran tersebut, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi semua Pihak; 

6. Menyusun dan memelihara daftar perlengkapan dan fasilitas teknis dari dalam dan 

luar ASEAN yang mungkin tersedia pada saat mengambil tindakan untuk 

menanggulangi dampak kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran asap 

yang diakibatkan oleh kebakaran, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi Para 

Pihak; 

7. Menyusun dan memelihara daftar tenaga ahli dari dalam dan luar kawasan 

ASEAN untuk tujuan pelatihan, pendidikan dan kampanye peningkatan kesadaran 

yang relevan, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi Para Pihak; 

8. Menyusun dan memelihara hubungan dengan calon Negara donor dan organisasi 

untuk memobilisasi keuangan dan sumber daya lain yang diperlukan untuk 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan/atau hutan atau pencemaran 

asap yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut serta untuk kesiapsiagaan Para 

Pihak, termasuk kemampuan pemadaman kebakaran; 

9. Menyusun dan memelihara daftar donor, dan membuat daftar tersebut tersedia bagi 

Para Pihak; 

10. Menanggapi setiap permohonan atau tawaran bantuan dalam hal kebakaran lahan 

dan/atau hutan atau pencemaran asap yang diakibatkan oleh kebakaran dengan: 

a. meneruskan dengan segera permohonan bantuan kepada Negara dan 

organisasi lain; 
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b. mengoordinasi bantuan tersebut, jika diminta oleh Pihak pemohon atau 

ditawarkan oleh Pihak pemberi bantuan; 

11. Menyusun dan memelihara sistem penyerahan informasi guna pertukaran 

informasi, keahlian, teknologi, teknik dan pengetahuan yang relevan, dan 

membuat sistem tersebut tersedia bagi Para Pihak dalam format yang mudah 

diakses; 

12. Mengumpulkan dan menyebarluaskan kepada Para Pihak informasi dengan 

memperhatikan pengalaman masing-masing dan setiap informasi praktis lain 

yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan.  

Pada Pasal 20 ASEAN angka 1 dan 2 Agreement on Transboundary Haze 

Pollution disebutkan, 

“(1) A Fund is hereby established for the implementation of this 

Agreement (2) It shall be known as the ASEAN Transboundary Haze 

Pollution Control Fund (3) The Fund shall be administered by the ASEAN 

Secretariat under the guidance of the Conference of the Parties (ASEAN 

agreement on transboundary haze poluttion, 2002).” 

Para Pihak (Negara-negara anggota ASEAN) akan mendapatkan hak berupa 

dana untuk pengendalian pencemaran asap lintas batas yang akan dikelola oleh 

Sekretariat ASEAN dana tersebut akan ditetapkan berdasarkan sukarela dari setiap 

negara-negara yang terikat dengan AATHP. Negoisasi pihak yang bersangkutan, 

Pasal 27 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution mengatur tentang 

penyelesaian sengketa antara Para Pihak mengenai interpretasi atau penerapan, atau 

pemenuhan atas perjanjian atau protokol ini wajib diselesaikan secara damai melalui 

perundingan atau negoisasi. Dalam perspektif ICEL (Indonesian Center for 
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Environmental Law), untuk memenuhi hak negara-negara tetangga dimana Malaysia 

dan Singapura menginginkan hak yang paling utama adalah bagaimana agar asap dari 

kebakaran hutan dapat di minimalisir dengan baik dan benar dan Indonesia sebagai 

negara pencemar harus bisa menyusun strategi-strategi untuk mencegah kebakaran 

hutan tidak terulang kembali, maka dari itu ada beberapa hal yang harus dilakukan 

berkenaan dengan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemantauan kebakaran 

hutan diantaranya adalah : 

1. Aspek pencegahan 

 
Adanya sistem informasi manajemen kebakaran hutan dan lahan. Kecepatan 

pertukaran informasi kebakaran, merupakan kunci keberhasilan peringatan dini dan 

pemadaman dini di lapangan. Untuk itu, diperlukan perangkat komunikasi dan 

perangkat-perangkat lainnya. 

Sistim Informasi Kebakaran (SIK) dan Sistem Informasi Kebakaran Hutan 

dan Lahan (SIKHL) harus dikembangkan dengan sistem komputer agar data dan 

informasi bisa dipadukan untuk mendukung manajemen kebakaran hutan dan 

penentuan kebijakan. 

Sebagai data masukan untuk SIK, dapat menggunakan peta penggunaan lahan 

terbaru untuk daerah propinsi, termasuk batas seluruh konsesi HPH, perkebunan dan 

transmigrasi. Selanjutnya, data jaringan infrastruktur, aktivitas manusia serta data 

tingkat kekeringan yang diperoleh Badan Meteorologi dan Geofisika dipadukan 

dengan data citra inderaja, seperti NOAAAVHHRR/ NDVI Landsat TM dan ERS-2-

SAR sebagai data lanjutan.Sensor yang terdapat pada satelit tersebut, memberikan 
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informasi yang sangat berguna untuk manajemen kebakaran, seperti deteksi 

kebakaran harian, pemetaan daerah yang terbakar, perbedaan vegetasi, dan bahan 

bakar api. 

Selanjutnya, menghentikan konversi lahan sebelum dikeluarkannya peraturan 

yang secara menyeluruh, mampu menjamin dan mencegah terjadinya kebakaran 

hutan dan lahan, serta melarang dengan tegas metode bakar dalam melakukan land 

clearing dan sesegera mungkin menyusun Pedoman Pembukaan Lahan tanpa Bakar 

yang sifatnya tegas, jelas, dan mudah dipahami, secara awam. 

 
Kemudian, mencabut seluruh izin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang 

terbukti menggunakan metode bakar dalam proses land clearing dan memberlakukan 

hukuman bagi pelanggar hukum secara proporsional, dengan melakukan 

pertimbangan terhadap sejumlah kerugian dan dampak yang ditimbulkannya. 

Terakhir dengan memberlakukan insentif ekonomi sebagai rangsangan kepada 

perusahaan yang melakukan lang clearing tanpa metode bakar, dengan secepat 

mungkin menyusun sebuah rancangan undang-undang tentang pencegahan, 

pemantauan dan penanggulangan kebakaran hutan, baik yang berdiri sendiri maupun 

yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999. 

 
2. Aspek Pemantauan 

 
Dengan adanya sistem peringatan dini, semua daerah yang berpotensi besar 

dalam kebakaran hutan dan lahan bisa mempersiapkan semua peralatan, mensiagakan 

petugas, dan lain sebagainya. Sistem ini sangat berguna untuk mengurangi resiko 

tingkat rawan kebakaran suatu lokasi dan mengetahui tingkat bahaya kebakaran di 

suatu lokasi. 
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Masyarakat juga harus ikut serta mendorong dan mengawasi kinerja aparat 

dalam melakukan pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan kebakaran hutan 

sekaligus dalam hal penegakan hukum terhadap kasus kebakaran. 

3. Aspek Penanggulangan 

 
Kelembagaan penanggulangan kebakaran, terjadinya kebakaran hutan dan 

lahan di areal HPH, HTI atau perkebunan skala besar sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab masing-masing pihak pemilik konsesi lahan. Sedangkan, untuk penanganan 

kebakaran di tingkat propinsi menjadi tanggung jawab Pusat Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan (Pusdakarhutla) daerah yang melibatkan instansi terkait.

Untuk itu perlu ada koordinasi antar instansi terkait agar penegakan 

hukum bagi pembakaran hutan tidak menjadi permasalahan yang terpisah-pisah, 

sehingga tidak terdapat lagi saling lempar tanggung jawab. Dalam hal 

kelembagaan ini juga penataan kembali diperlukan dengan harapan utama agar 

rantai birokrasi pemantauan dan pelaporan kebakaran hutan tidak terlalu panjang 

sehingga menyulitkan aspek penanggulangan itu sendiri (tidak menunggu 

instruksi atasan saja).  

Untuk Bidang Pemantauan yang selama ini berada di tangan Dinas Kehutanan 

lebih baik dikelola langsung oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

Daerah (Bapedalda) dan Bapedal Regional sehingga dapat mengoordinir semua 

pihak dalam upaya pendeteksian dini dan peringatan dini kebakaran hutan dan 

lahan. Sedangkan untuk bidang pencegahan dan penanggulangan dapat 

diserahkan pada Dinas Kehutanan sehingga dapat mengembangkan sistem dan 

jenis pelatihan, pencegahan, dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, sampai 
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dengan tingkat daerah. Serta perlunya pengembangan mobilisasi potensi sumber 

daya, baik personil regu pemadam kebakaran maupun sarana dan prasaran 

Mewajibkan setiap perusahaan untuk membangun sumur artesis dan peralatan 

pemadam kebakaran di lahan konsesi yang dianggap potensial terjadi kebakaran 

dengan menyertakan aspek pemeliharaan bersama masyarakat (bila ada dan 

berdekatan)
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Mempersiapkan dan meyempurnakan pedoman teknis pemadaman 

kebakaran dengan mengikutsertakan masyarakat di dan sekitar hutan sebagai 

mitra sejajar dan membangun pusat kebakaran hutan dan lahan propinsi dan lokal 

yang berisikan : pengadaan gudang dan drasi, pelatihan peralatan, distribusi 

peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran hutan, peralatan komunikasi, 

komputer dengan sistem e-mail dan internet. Apabila semua hal diatas terlaksana 

dengan baik maka akan dipastikan terpenuhinya hak untuk mendapat lingkungan 

yang baik dan udara yang baik pada negara-negara tetangga di kemudian hari 

kebakaran hutan tidak terulang lagi. 

Mengingat bahwa hak apa yang akan diperoleh negara-negara yang 

terkena dampak berdasarkan Pasal 16 ASEAN Agreement on Transboundary 

Haze Pollution yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan 

mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang diakibatkan 

oleh kebakaran hutan dan/ atau lahan atau asap yang diakibatkan dari kebakaran 

tersebut, para pihak dapat melakukan pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi 

dan keterampilan yang relevan yang berguna untuk meminimalisir dampak 

kebakaran. Maka untuk negara yang terdekat dengan Indonesia yakni Singapura 

dan Malaysia, pemerintah indonesia sudah memaksimalkan kerjanya dalam 

mengembalikan lingkungan sehat seperti semula seperti yang dilansir dalam berita 

ditahun 2014. Pada tahun 2014, tindakan penanganan yang dilakukan yaitu 

dengan menerjunkan helikopter Kamov, Sikorsky, dan Bolco masih dioperasikan 

di Riau untuk bom air (water bombing). Begitu pula, pesawat Hercules dan Casa 

juga terus melakukan modifikasi cuaca (Antaranews, 2014). 
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 Berdasarkan Kebakaran lahan dan hutan di Riau menjadi salah satu topik 

yang dibahas Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saat menerima 

kunjungan Konsulat Singapura Gavin Chay di ruang kerjanya pada hari Selasa 15 

Maret 2016. Dalam keterangan persnya disebutkan persoalan karhutla ini tahun 

lalu memang sempat membuat hubungan Indonesia dan Singapura terganggu, 

lantaran kabut asap hasil karhutla Indonesia terutama Riau menyelimuti negeri 

Singa tersebut namun dengan pembuktian di lapangan Indonesia tidak tinggal 

diam untuk memenuhi hak bagi negara Singapura dan Malaysia (cnnindonesia, 

2016). 

Plt Gubri Andi Rachman meminta pihak Singapura memberikan 

kepercayaan kepada komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi 

peristiwa serupa agar tidak terjadi lagi. Terkait kebakaran lahan dan hutan tadi 

kami sampaikan bahwa segala usaha kami lakukan untuk mengatasinya, dan 

Singapura diharapkan tidak usah ragu. Kondisi saat ini sangat berbeda dengan 

yang terjadi pada tahun 2015 lalu karena dalam penanganan karhutla kami 

meningkatkan koordinasi dan percepatan dalam menangani karhutla dengan tepat 

(Antaranews, 2016). 

Pada tahun 2015 Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 

mengakui penanganan masalah kebakaran hutan dan asap di Sumatera dan 

Kalimantan belum maksimal.Akibatnya, kabut asap itu mengganggu kedua negara 

tetangga Indonesia Singapura dan Malaysia. Beliau mengemukakan dalam 

pertemuannya kepada kedua negara tetangga itu  bahwa  Pemerintah Indonesia 
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meminta maaf kepada negara-negara tetangga tersebut atas kejadian ini, meskipun 

ini jelas tidak disengaja. Jelas bukan sesuatu yang ingin menyusahkan negara 

tetangga kita. Dan kita akan terus berusaha mengatasi dan mencegahnya di waktu 

waktu mendatang, meskipun asap ini masih mengganggu negara-negara tetangga 

tersebut.  

Selain meminta maaf, Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah akan 

lebih serius dalam menangani masalah ini, dengan memobilisasi semua kekuatan 

yang dimiliki untuk operasi pemadaman api. Pemerintah akan mengerahkan 

personel TNI Polri dan menyewa pesawat khusus pemadam kebakaran 

(Antaranews, 2015).  

Prinsip 21 deklarasi Stockholm yang menyatakan hal yang sama, dan hak 

seperti ini dilindungi oleh hak mengajukan gugatan. Hak-hak tersebut juga 

dilengkapi dengan hak-hak perlakuan yang sama kepada negara-negara yang 

tercemar walapun hak-hak tersebut memiliki batas. Adapun tanggungjawab sipil 

memiliki penyelesaian untuk masalah di atas dimana protes antara negara 

nantinya tidak akan diperlukan. Tanggungjawab sipil juga menerapkan prinsip 

polluter pays dengan baik. Tetapi penerapan tanggungjawab ini tidak akan 

jalan tanpa adanya kerjasama internasional. Lalu terakhir yang tidak kalah 

penting adalah hak anak cucu bagi lingkungan yang baik kelak. Hal inilah 

yang dirasakan oleh Malaysia dan Singapura dimana mereka mengalami 

kerugian akibat bencana kabut asap.  

Berdasarkan kenyataan bahwa ketentuan Hukum Internasional yang 
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mengatur masalah tanggung jawab dan hak-hak Negara hingga kini belum ada 

yang mapan dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan 

zaman, maka PBB melalui ILC harus segera merumuskan aturan-aturan yang 

terkait dengan masalah hak-hak negara khusunya yang berhubungan dengan 

tanggung jawab atas kebakaran hutan. Akan lebih baik apabila putusan 

Mahkamah Internasional tidak hanya berorientasi pada prinsip ganti rugi dalam 

kaitannya dengan lingkungan. Melainkan selalu diimbangi dengan kewajiban-

kewajiban lain seperti kewajiban memberikan bantuan teknis, kewajiban untuk 

ikut serta dalam mengatasi dampak dan kewajiban untuk mencegah serta 

menghentikan dampak selanjutnya.  

Bentuk kerugian yang dialami Malaysia dan Singapura sebenarnya dapat 

membuat mereka menuntut ganti rugi materiil dan pembebanan biaya kepada 

Indonesia untuk melakukan rehabilitasi lingkungan, namun Malaysia dan 

Singapura hanya mengajukan protes melalui jalur diplomasi. Perundingan-

perundingan dapat diadakan dalam bentuk pembicaraan langsung antara Negara-

negara yang terlibat yang biasanya dilakukan menteri-menteri luar negeri, duta 

besar atau wakil-wakil yang ditugaskan. Indonesia sebagai pihak yang 

bertanggung jawab atas kebakaran hutan harus menyelesaikan kasus kebakaran 

hutan yang sering terjadi didalam wilayah Indonesia ini terlebih dahulu agar 

untuk kedepannya kasus ini tidak akan berlanjut ke Mahkamah Internasional. 

Untuk itu perlu diadakan kerjasama yang mendalam antara negar-negara 

tetangga dengan Indonesia. Kerjasama multilateral atau regional lebih baik 
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dipersiapkan mulai dari sekarang untuk penanganan khusus di lapangan,  dimana 

dalam hal ini negara yang bersangkutan bersama- sama mengawasi hutan yang 

ada di Indonesia walaupun kenyataannya hutan itu merupakan hutan Indonesia,  

tetapi berdampak baik juga bagi negara-negara tetangga seperti Malaysia dan 

Singapura. Dampak postif dari kesejahteraan hutan yang baik tidak hanya 

dirasakan negara Indonesia saja. Namun juga negara tetangga yang tentunya 

negara yang paling dekat dengan Indonesia. Kualitas udara yang sejuk di 

Malaysia dan Singapura itu berasal dari hutan Indonesia. Jadi dalam hal ini 

Malaysia dan Singapura jangan hanya menuntut rugi saja untuk kasus kebakaran 

hutan, mereka juga harus memikirkan apa yang terjadi jika tidak ada hutan di 

Indonesia. Untuk itu perlu dibangun kerja sama antar negara Indonesia, Singapura 

dan Malaysia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa mengawasi 

hutan di Indonesia agar kejadia kebakaran hutan tidak berulang-ulang terjadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka 

ditarik simpulan sebagai berikut: 

5.1.1  Bentuk dan mekanisme dari pertanggungjawaban negara tidak 

dicantumkan dalam AATHP maka, untuk menjelaskan permasalahan ini 

peneliti merujuk pada salah satu sumber hukum internasoinal yakni Draft 

Articles on State Responsibility yang diadopsi oleh International Law 

Commision. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara diatur dalam 

pasal-pasal Draft Articles on State Responsibility . Ganti rugi atau 

reparation diatur dalam pasal 31, sedangkan bentuk-bentuk ganti rugi 

dapat berupa : (1)Restitution (pasal 35): Kewajiban mengembalikan 

keadaan yang dirugikan seperti semula. (2)Compensation (pasal 36): 

Kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang. (3)Satisfaction (pasal 37): 

Permintaan maaf. Pertanggungjawaban Indonesia dalam kejadian 

kebakaran hutan diwujudkan dalam bentuk permintaan maaf kepada 

negara-negara terdampak pencemaran asap lintas batas dan upaya 

penanganan secara maksimal di lapangan tetap dilakukan. Sesuai dengan 

Pasal 27 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 

menyepakati untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui 

negosiasi atau perundingan. 
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5.1.2  Hak bagi negara-negara yang terkena dampak pencemaran kabut asap 

kebakaran hutan dari Indonesia dalam ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution terdapat pada Pasal 16 ASEAN Agreement 

on Transboundary Haze Pollution yang menyatakan bahwa untuk 

meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terhadap kesehatan 

manusia dan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/ atau 

lahan atau asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut, para pihak dapat 

melakukan pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi dan keterampilan 

yang relevan yang berguna untuk meminimalisir dampak kebakaran. Pada 

Pasal 5 angka 1 Agreement on Transboundary Haze Pollution disebutkan 

bahwa ASEAN membentuk Pusat Koordinasi ASEAN untuk  

Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas, yang selanjutnya disebut 

sebagai “ASEAN Centre”, dengan ini didirikan untuk tujuan memfasilitasi  

kerjasama dan koordinasi antar Para Pihak dalam mengelola dampak dari  

kebakaran lahan dan/atau hutan khususnya pencemaran  asap  yang timbul  

dari kebakaran tersebut. Pasal tersebut menimbulkan hak bagi negara-

negara yang terkena dampak pencemaran asap yang akan ditindaklanjuti 

oleh ASEAN Centre. 
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5.2 Saran 

Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia sebagai berikut: 

5.2.1 Masih terjadi ketidak efektifan dalam pelaksanaan di lapangan antara 

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution”(Persetujuan 

ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas/AATHP) dengan 

beberapa Perjanjian Internasional yang telah ada membuat Perjanjian ini 

seolah menjadi perjanjian yang tidak memiliki nilai urgensi, ditambah lagi 

unsur pentingnya yakni pertanggungjawaban negara serta proses dan 

mekanisme dari pertanggungjawaban negara tersebut tidak di masukkan, 

maka dari itu diharapkan kepada pihak pemerintah untuk dapat kiranya 

memilah antara perjanjian yang bernilai penting atau proses dan 

mekanisme dari pertanggungjawaban negara tersebut tidak di masukkan, 

maka dari itu diharapkan kepada pihak pemerintah untuk dapat kiranya 

memilah antara perjanjian yang bernilai penting atau tidak untuk di 

ratifikasi. 

5.2.2  Meningkatkan pengawasan terhadap Hot Spot terutama pada musim 

kemarau dan mempersiapkan petugas untuk mengantisipasi seandainya 

terjadi kebakaran hutan. 

5.2.3  Menambah jumlah petugas polisi hutan, pemadam kebakaran dan 

pertalatan pemadaman sehingga tindakan pemadaman dapat dilakukan 

meskipun kebakaran terjadi di wilayah yang hampir berdekatan. 
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5.2.4  Menghukum dan memberikan sanksi setimpal kepada pelaku yang 

sengaja membakar hutan/lahan untuk kepentingan pembukaan lahan oleh 

pihak swasta. 

5.2.5 Melakukan pendekatan antara Pemerintah dengan Masyarakat agar 

masyarakat sebagai pemegang kendali utama dapat memelihara 

lingkungan terutama hutan dengan baik. 
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