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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kebakaran hutan dan polusi asap di Indonesia telah menjadi isu publik yang 

terus berlangsung selama hampir 2 dekade terakhir.1 Munculnya isu ini sudah 

tercatat dari dari kasus di tahun 1982 dan sejak saat itu, kasus kebakaran hutan terus 

berkembang menjadi kasus tahunan di Indonesia.2 Asap yang ditimbulakan dari 

pembakaran lahan secara konsisten telah menimbulkan ancaman lingkungan dan 

kemanusiaan di level global, regional dan nasional bagi Indonesia dan negara-

negara di sekitarnya seperti Malaysia dan singapura.3 

Kasus kebakaran hutan dan polusi asap membuat pemerintah Indonesia dan 

negara disekitarnya harus menanggung dampak yang signifikan dari kasus ini. Pada 

tahun 2013 yang merupakan salah satu kasus kebakaran hutan terparah yang pernah 

dicatat, asap telah berdampak pada keamanan ekonomi dan manusia secara regional 

di kawasan Indonesia dan sekitarnya. seperti contoh, lebih dari 70 juta orang 

menderita penyakit-penyakit yang berhubungan dengan asap seperti mata, kulit dan 

pernafasan.4 Angka mortalitas juga meningkat terutama pada populasi-populasi 

yang rentan seperti anak-anak dan orang tua.5 Indonesia juga pada saat itu berada 

                                                 
1 P., Steven Yohanes, Fina Astriana dan Wirya Adiwena, 2015,  Ensuring the ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze’s (AATHP) Effectiveness: A Case Study of Riau Province’s Haze Summary, Jakarta: The 
Habibie Center, hal. 2, diakses dari 
http://admin.thcasean.org/assets/uploads/file/2015/06/ASEAN_Briefs_Vol_2_Issue_4.pdf pada 09/8/2017 
2 Suwarsono et.al., 2007, dalam: Varkkey, Helena, 2016, The Haze Problem in Southeast Asia, New York: 
Routledge, hal. 2 
3 Edwards et.al., 2015, Hazy days: Forest Fires and the Politics of Enviromental Security in Indonesia, Hamburg 
University Press: Journal of Current Southeast Asian Affairs  
4 Amul, Gianna Gayle, 2013, dalam: Edwards et.al., 2015, Hazy days: Forest Fires and the Politics of 
Enviromental Security in Indonesia, Hamburg University Press: Journal of Current Southeast Asian Affairs 
5 Edwards et.al., Loc.Cit. 

http://admin.thcasean.org/assets/uploads/file/2015/06/ASEAN_Briefs_Vol_2_Issue_4.pdf
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sebagai negara urutan ketiga emitor karbon terbesar di dunia yang hanya 

disebabkan oleh hasil kebakaran hutan.6 Dari kebakaran hutan pemerintah 

Indonesia menaksir bahwa kerugian ekonomi mencapai lebih dari Rp. 20 triliun.7 

Sejatinya kebakaran hutan disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan yang 

dilakukan dengan cara dibakar (slash-and-burn) yang merupakan metode 

tradisional yang dilakukan turun-temurun oleh petani lokal Indonesia.8 Cara ini 

dianggap efisian dinilai dari sisi ekonomi, terutama bagi perusahaan kelapa sawit 

jika harus dibandingkan dengan metode pembukaan lahan dengan menggunakan 

alat berat seperti bulldozer atau excavator.9 Hasil beberapa penelitian telah 

mengidentifikasi bahwa kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar 

berhubungan dengan isu kemiskinan dan isu pembangunan di beberapa wilayah 

Indonesia khususnya daerah dimana terjadinya kebakaran hutan, dan pada 

penelitian lanjutan mengenai isu asap dan kebakaran hutan ini juga berhubungan 

dengan kegiatan penanaman komersil dari industri kelapa sawit di Indonesia.10 

Aktifitas penanaman industri kelapa sawit sendiri diketahui telah 

berkontribusi lebih dari 80 persen terhadap asap yang terjadi di regional asia ini.11 

Dengan situasi ini, isu polusi asap menjadi isu tahunan di Indonesia bahkan di Asia 

Tenggara, dengan Malaysia dan Singapura sebagai negara terdekat yang ikut 

                                                 
6 Ibid. 
7 CNN Indonesia, BNPB: Kerugian Negara Akibat Kebakaran Hutan Melebihi Rp 20T, diakses dari 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151001162312-20-82174/bnpb-kerugian-negara-akibat-
kebakaran-hutan-melebihi-rp-20t/, pada tanggal 9/19/2017 
8 P., Steven Yohanes, Fina Astriana dan Wirya Adiwena, Op. Cit., hal. 2 
9 Ibid. 
10 Varkkey, Helena, 2016, The Haze Problem in Southeast Asia, New York: Routledge, hal. 1 
11 Ibid. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151001162312-20-82174/bnpb-kerugian-negara-akibat-kebakaran-hutan-melebihi-rp-20t/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151001162312-20-82174/bnpb-kerugian-negara-akibat-kebakaran-hutan-melebihi-rp-20t/
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merasakan dampak dari polusi asap baik dari sosial ekonomi maupun kesehatan, 

sehingga isu ini diangkat menjadi agenda pada level regional oleh ASEAN.12 

Semenjak isu ini muncul menjadi perhatian regional dan internasional pada 

tahun 1990-an, pemerintahan Indonesia mulai serius dengan berupaya mengangkat 

isu ini sebagai isu dengan ancaman keamanan yang nyata.13 Pada masa 

pemerintahan Soeharto, pemerintah menyatakan kebakaran hutan sebagai bencana 

nasional, Soeharto juga menekankan bahwa asap memiliki dampak yang berbahaya 

bagi generasi mendatang, dan juga menyatakan secara formal permohonan maaf ke 

negara-negara tetangga, dan menginstruksikan pada jajaran pemerintahan untuk 

mencegah asap kedepannya.14 Pada pemerintahan Presiden Habibie tahun 1998-

1999, isu asap dihubungkan pada keamanan manusia (human security) bagi negara 

dan kawasan, Habibie menyatakan bahwa isu asap menjadi sebuah ancaman bagi 

kehidupan manusia.15 Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

retorika politik dalam membingkai isu asap semakin di intensifkan. Presiden 

Yudhoyono menggunakan beragam pidato yang menekankan bahwa asap 

merupakan perhatian bersama secara nasional dan regional yang menyebabkan 

kerusakan yang signifikan, Presiden menghubungkan masalah asap dengan isu 

perubahan iklim, dan membingkai isu asap bukan hanya ancaman nyata bagi 

Indonesia namun juga bagi dunia.16 

                                                 
12 Ibid. 
13 Edwards et.al., Loc.Cit. 
14 Gordon, Joshua, 1998, NGOs, the Environment, and Political Pluralism in New Order Indonesia, Explorations 

in Southeast Asian Studies: A Journal of the Southeast Asian Studies Student Association Vol.2 No.2, hal. 1, 

diakses dari http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.890.4295&rep=rep1&type=pdf pada 

09/10/2017 
15 Tay, Simon SC., 2008, dalam: Edwards et.al., 2015, Hazy days: Forest Fires and the Politics of Enviromental 

Security in Indonesia, Journal of Current Southeast Asian Affairs, Hamburg University Press, hal. 67 
16 Ibid. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.890.4295&rep=rep1&type=pdf
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Sejak upaya mengangkat isu asap dan kebakaran hutan sebagai sebuah isu 

keamanan sejak awal pemerintahan Soeharto sampai pemerintahan SBY, upaya 

tersebut tidak menunjukan perubahan pada outcome yang diinginkan pada 

kebijakan maupun pada produksi asap yang tidak menunjukan penurunan yang 

signifikan. Hingga akhir masa jabatan Presiden SBY di tahun 2013 terbukti menjadi 

salah satu kasus kebakaran hutan terparah yang pernah dicatat.17 Kondisi ini 

semakin buruk dengan industri kelapa sawit yang merupakan pemicu utama 

kebakaran hutan dan polusi asap terus berkembang, Indonesia berada diatas 

Malaysia sebagai negara produsen minyak kelapa sawit di tahun 2006 dan 

berekspektasi untuk meningkatkan dua kali lipat produksi nasional pada 2020.18 

Dari data ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari era Soeharto 

hingga SBY dalam membingkai isu asap sebagai ancaman nasional dan regional 

dapat dikatan sebagai upaya yang belum berhasil dimana kasus sekuritisasi asap di 

Indonesia dikatan sebagai “null case”.19 

Namun pada perkembanganya terkait sekuritisasi isu asap oleh pemerintah 

Indonesia, pola pendekatan dalam menangani isu ini mulai berubah ketika 

memasuki era pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Pada 

awal pemilihan Presiden pada tahun 2014, salah satu janji kampanye Presiden Joko 

Widodo adalah menangani kabut asap di Riau.20 Janji itu diselaraskan dengan 

                                                 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Salter, Mark B. (2010), When Securitization Fails: The Hard Case of Counter-Terrorism Programs, Thierry 
Balzacq, 2011, Securitization Theory: How security problems emerge and dissolve, London: Routledge, hal. 
116–132 
20 Republika, Ini 54 Janji Jokowi-JK Saat Kampanye, diakses dari 
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/07/24/n977bs-ini-54-janji-jokowijk-saat-
kampanye-bagian-4habis pada 9/28/2017 

http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/07/24/n977bs-ini-54-janji-jokowijk-saat-kampanye-bagian-4habis
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/07/24/n977bs-ini-54-janji-jokowijk-saat-kampanye-bagian-4habis
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langkah pertama saat Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden adalah dengan 

mengunjungi Provinsi Riau sebagai salah satu wilayah yang terkena dampak yang 

cukup parah, dan meninjau langsung lokasi kebakaran hutan, dan 

penangganannya.21 Pada masa pemerintahan ini juga disahkannya kebijakan dalam 

membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Perpres yang ditandatangani tahun 

2016, guna mengintensifkan kordinasi serta menfasilitasi dalam restorasi gambut di 

Indonesia.22 Pada era ini juga pemerintah RI menyerahkan ratifikasi perjanjian 

kabut asap asean yang selama 12 tahun persetujuanya tertahan di DPR.23  

Terlepas dari upaya politik yang menunjukan adanya perubahan, 3 provinsi 

yang menjadi rawan kebakaran hutan juga mengalami penurunan pada era 

pemerintahan Presiden Joko Widodo.24 Indonesia juga mendapatkan pujian dari 

sorotan internasional, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berterima kasih 

karena tahun ini Indonesia dinilai lebih terorganisir dan juga penegakan hukum 

lebih tegas.25 Ditambah oleh Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB Erik 

Solheim juga memuji langkah Presiden Jokowi dengan menyebutnya sebagai 

keputusan yang positif dan bersejarah, baik untuk Indonesia dan untuk upaya global 

untuk mengatasi perubahan iklim.26 

                                                 
21 Edwards et.al., Loc.Cit. 
22 Kompas, Bentuk Badan Restorasi Gambut, Jokowi Ingin Tunjukan Keseriusan Indonesia pada Dunia, diakses 
dari 
http://nasional.kompas.com/read/2016/01/13/19241291/Bentuk.Badan.Restorasi.Gambut.Jokowi.Ingin.Tu
njukkan.Keseriusan.Indonesia.pada.Dunia pada 9/28/2017  
23 Tempo, RI Serahkan Ratifikasi Perjanjian Kabut Asap ASEAN, diakses dari 
https://nasional.tempo.co/read/636266/ri-serahkan-ratifikasi-perjanjian-kabut-asap-asean pada 9/28/2017   
24 Media Indonesia, Asap Berkurang, Satgas Krhutla Tetap Patroli, diakses dari 
http://www.mediaindonesia.com/news/read/115623/asap-berkurang-satgas-karhutla-tetap-patroli/2017-
08-01  pada 9/28/2017 
25 Detik News, 2016, Jokowi: PM Singapura Berterima Kasih atas Penanganan Asap dan Terorisme, diakses 
dari https://news.detik.com/berita/3345246/jokowi-pm-singapura berterima-kasih-atas-penanganan-asap-
dan-terorisme pada 9/30/2017 
26 Netralnews, 2017, Bebas Asap 2020, Singapura Apresiasi Kerja Indonesia, diakses dari 
http://www.netralnews.com/news/lingkungan/read/67226/bebas.asap.2020..singapura.apresiasi.ker pada 
9/30/2017 

http://nasional.kompas.com/read/2016/01/13/19241291/Bentuk.Badan.Restorasi.Gambut.Jokowi.Ingin.Tunjukkan.Keseriusan.Indonesia.pada.Dunia
http://nasional.kompas.com/read/2016/01/13/19241291/Bentuk.Badan.Restorasi.Gambut.Jokowi.Ingin.Tunjukkan.Keseriusan.Indonesia.pada.Dunia
https://nasional.tempo.co/read/636266/ri-serahkan-ratifikasi-perjanjian-kabut-asap-asean
http://www.mediaindonesia.com/news/read/115623/asap-berkurang-satgas-karhutla-tetap-patroli/2017-08-01
http://www.mediaindonesia.com/news/read/115623/asap-berkurang-satgas-karhutla-tetap-patroli/2017-08-01
http://www.netralnews.com/news/lingkungan/read/67226/bebas.asap.2020..singapura.apresiasi.ker


6 

 

Perubahan-perubahan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini 

menjadi hal yang menarik untuk dibahas, bagaimana selama dua dekade upaya 

sekuritisasi dilakukan oleh beberapa kepala negara tidak menunjukan efek yang 

berarti hingga dianggap sebagai kasus yang tidak berhasil, namun pada masa 

pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai menunjukan adanya respon baik dari 

ruang lingkup domestik maupun internasional serta perubahan-perubahan yang 

terjadi.  

Latar belakang ini membawa penulis ingin menenliti bagaimana sekuritisasi 

isu asap dan kebakaran hutan yang dilakukan oleh masa pemerintahan Joko Widodo 

pada tahun 2014-2016 karena pada masa beliau mulai terjadinya perubahan-

perubahan yang berarti pada kebijakan – kebijakan pemerintah maupun penurunan 

produksi asap dan kebakaran hutan di Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: Bagaimana upaya sekuritisasi isu 

kebakaran hutan dan polusi asap oleh pemerintah Indonesia pada era Joko 

Widodo 2014-2016? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui upaya 

sekuritisasi isu asap oleh pemerintah Indonesia pada era Joko Widodo 2014-2016. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis berharap mendapat beberapa manfaat yang 

dapat dirasakan dalam melakukan proses penelitian ini maupun hasil dari penelitian 

ini nanti, manfaat tersebut baik bagi penulis secara pribadi, bagi Universitas dan 
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Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, maupun bagi masyarakat umum secara 

keseluruhan, berikut beberapa manfaat dari penelitian yang penulis lakukan: 

 Manfaat Bagi Penulis : 

a. Sebagai pembelajaran dalam membuat suatu karya tulis ilmiah yang 

dapat bermanfaat dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. 

b. Menambah wawasan penulis mengenai suatu isu dalam hubungan 

internasional dan bagaimana penulis dapat melihat dan menganalisa 

dari kacamata teori dan konsep hubungan internasional. 

 Manfaat Bagi Universitas : 

a. Memberikan suatu karya tulis ilmiah yang dapat menjadi bahan 

bacaan di perpustakaan Universitas Brawijaya dan dapat membantu 

mahasiswa – mahasiswa lain yang memiliki ketertarikan terhadap 

isu terkait yang dapat digunakan sebagai referensi lanjutan. 

 Manfaat Bagi Umum : 

a. Sebagai bahan kajian baru dalam membangun pemikiran dan 

pengembangan Ilmu Hubungan Internasional, Khususnya yang 

berhubungan dengan tema lingkungan hidup dan sekuritisasi. 

b. Memberikan suatu bahan bacaan akademis yang dapat digunakan 

bagi peneliti berikutnya yang berminat dengan tema atau materi 

yang memiliki kesamaan baik isu maupun teori yang dibahas. 

 

  


