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BAB IV  

DINAMIKA KEBAKARAN HUTAN DAN POLUSI ASAP DI INDONESIA 

 

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran umum pada objek 

penelitian yang akan penulis teliti, guna memperjelas objek penelitian dalam 

menjawab rumusan masalah penulis diperlukan penjabaran data yang jelas dalam 

membangun penelitian ini. Untuk itu, gambaran umum akan penulis bagi menjadi 

dua bagian. Pertama, penulis akan memberikan gambaran umum mengenai 

perkembangan isu asap dan kebakaran hutan di Indonesia yang didalamnya akan 

menjelaskan secara jelas dinamika isu asap dan kebaran hutan di Indonesia, sejarah 

dan perkembangannya secara domestik, dimulai sejarah bagaimana kebakaran 

hutan terjadi di wilayah Indonesia, kemudian, kebakaran hutan tahun 1982 – 1983 

dimana merupakan era Presiden Soeharto dan pada tahun 1997 – 1998 yang 

merupakan era krisis dan ketidakstabilan politik di Indonesia hingga pada akhirnya 

kebakaran hutan dan asap di Indonesia ini menjadi agenda regional bahkan 

internasional. 

Selanjutnya pada bagian kedua, penulis akan berfokus pada alur bagaimana 

isu asap dan kebakaran hutan disekuritisasi di Indonesia dari masa ke masa, dengan 

menjelaskan hubungan bagaimana kebakaran hutan menjadi isu keamanan yang 

mengancam di Indonesia, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini tentang 

bagaimana upaya sekuritisasi isu asap oleh pemerintah Indonesia pada era Joko 

Widodo 2014-2016 menjadi relevant dan terjustifikasi dengan adanya masalah 

keamanan yang ada. Maka dari itu, sub bab akan menjadi pengantar dalam melihat 

research gap dari penelitian mengenai sekuritisasi isu asap dan kebakaran hutan di 
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Indonesia dengan melihat upaya-upaya sekuritisasi yang telah dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia sebelum masa jabatan kePresidenan dipegang oleh Presiden 

Joko Widodo pada tahun 2014 – 2016. Setelah memberikan gambaran umum 

bagaimana isu ini disekuritisasi pada masa sebelum Presiden Joko Widodo, baru 

penulis dapat menjawab rumusan masalah penulis pada bab berikutnya. 

4.1. Sejarah Awal Kebakaran Hutan dan Asap di Indonesia 

Dalam melihat perpektif sejarah dalam kasus kebakaran hutan dan asap di 

Indonesia, kasus kebaran hutan tahun 1997 dan 1998 dapat menjadi titik awal 

pembahasan bagaimana isu ini berkembang, karena masa ini merupakan krisis 

kebakaran hutan yang cukup parah yang berdampak secara regional dan global. 

Pada pertengahan 1997, dampak dari kebakaran hutan berupa polusi asap telah 

mempengaruhi negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dan 

memasuki tahun 1998 Brunei, Thailand, Vientam, dan Philipin juga merasakan 

dampak asap yang ditimbulkan dari kebaran hutan.84 

Namun untuk sampai pada pembahasan pada masa krisis tersebut, perlu bagi 

penulis untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai faktanya utama bahwa 

kejadian kebakaran hutan sudah menjadi sebuah siklus alam yang biasa dari 

ekosistem hutan di Indonesia selama manusia menempati wilayah kepulauan 

Indonesia dari masa lampau.85 Seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya 

negara Indonesia memiliki iklim tropis dengan pola dua musim yang berganti antara 

musim hujan dan musim kering.86 Keberadaan musim tersebut dipengaruhi oleh 

                                                 
84 Glover, David dan Timothy Jessup, 2006, Indonesia’s Fires and Haze: The Cost of Catastrophe, Singapore: 
Institute of Southeast Asia Studies, hal.1 
85 Barber, Charles Victor & James Schweithelm, 2002, Trial by Fire: Forest Fires and Forestry Policy in 
Indonesia’s Era Crisis and Reform, Washington: World Resources Institute, hal. 5 
86 Ibid. 
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keberadaaan angin muson barat dan muson timur yang bergantian arah setiap 

musimnya.87 Angin muson barat biasanya membawa hujan pada Indonesia bagian 

barat dari September hingga April dan angin muson timur yang kering bertiup pada 

sisa-sisa bulan April – September.88 

Yang menyebabkan kebakaran hutan biasanya terjadi dengan kasus yang 

cukup besar, dikarenakan terganggunya pola musim ini dengan keberadaan angin 

El Nino yang menyebabkan menjadi lebih lamanya musim kering yang terjadi, dari 

pada musim kering pada umumnya yang terjadi di Indonesia. Angin El Nino sendiri 

merupakan sebuah fenomena periodik terhadap iklim di wilayah Indonesia dan 

sekitarnya.89 El Nino disebabkan oleh interaksi antara atmosfer dengan permukaan 

air hangat di laut timur pasifik tepatnya di wilayah lepas pantai Amerika Selatan. 

Pada umumnya suhu dari laut ini mempengaruhi iklim dunia, khususnya bagi 

Indonesia, musim kering dengan suhu yang panas tinggi serta berkepanjangan 

menjadi hasil dari keberadaan fenomena ini, angin El Nino secara periodik terjadi 

setiap 2 sampai 7 tahun sekali, dan biasanya bertahan selama setahun penuh.90 

Walaupun pada saat ini, paradigma yang berkembang di masyarakat 

Indonesia maupun internasional menunjukan bahwa kebakaran hutan di Indonesia 

merupakan tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh manusia dengan latar 

belakang industrialisasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif dan 

tidak ramah lingkungan. Ditambah pula dengan pengaruh dari kompleksitas 

perubahan iklim yang tidak menentu setiap tahun, dan kondisi sosial dan politik 

                                                 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Nicholls, N., 1993, dalam: Barber, Charles Victor & James Schweithelm, 2002, Trial by Fire: Forest Fires and 
Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform, Washington: World Resources Institute, hal. 17  
90 Nicholls, N., Loc.Cit. 
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serta pemerintahan domestik, serta pertumbuhan kegiatan ekonomi. Namun 

sejatinya, terdapat bukti saintifik yang diketahui dengan meneliti kandungan arang 

dalam tanah di di wilayah Kalimantan yang menunjukan bahwa kebakaran hutan 

sudah ada di Indonesia lebih dari 17.500 tahun yang lalu.91 Diduga pada saat itu, 

kebakaran hutan memang terjadi secara alami karena kekeringan yang cukup parah, 

pada musim panas yang panjang pada periode tersebut.92 

Kebaradaan peran manusia terhadap kebakaran hutan dapat dilihat pada 

milenia terakhir ini yang pada awalnya dilakukan dalam meningkatan aktifitas 

perburuan. Pada masa perburuan sudah mulai di tinggalkan dan digantikan dengan 

pengumpulan dan penanaman hasil bumi, manusia menggunakan api untuk 

membuka lahan dimana praktek ini masih dilakukan hingga sekarang.93 Sistem 

pertanian dengan siklus pembukaan lahan, budidaya, dan pembajakan ini telah ada 

di Indonesia selama seribu tahun yang lalu yang sampai saat ini telah menjadi 

sebuah adat dan tradisi masyarakat tradisional di Indonesia.94 

Kasus kebakaran hutan di Indonesia khususnya di pulau Kalimantan dan 

Sumatra diketahui telah terjadi beberapa kali selama hampir 150 tahun.95 Salah satu 

yang tercatat terjadi kebakaran besar di Kalimantan tengah pada tahun 1877.96 

Kemudian di wilayah Sabah, Malaysia yang masih bagian dari pulau Kalimantan 

                                                 
91 Goldammer, J. G., and B. Siebert, 1990, dalam Barber, Charles Victor & James Schweithelm, 2002, Trial by 
Fire: Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform, Washington: World Resources 
Institute 
92 Verstappen, H. T., 1980, dalam: Barber, Charles Victor & James Schweithelm, 2002, Trial by Fire: Forest Fires 
and Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform, Washington: World Resources Institute, hal. 5 
93 Barber, Charles Victor & James Schweithelm, Op.Cit., hal. 5 
94 Marten, G. G., ed., 1986, dalam: Barber, Charles Victor & James Schweithelm, 2002, Trial by Fire: Forest 
Fires and Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform, Washington: World Resources Institute 
95 Barber, Charles Victor & James Schweithelm, Op.Cit., hal. 5 
96 Michielsen, W. J. M., 1882, dalam: Barber, Charles Victor & James Schweithelm, 2002, Trial by Fire: Forest 
Fires and Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform, Washington: World Resources Institute 
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juga diketahui pernah terjadi kekeringan akibat kebakaran hutan tahun 1915.97 

Selain Sabah, wilayah Malaysia tepatnya di daerah Sarawak yang merupakan 

daerah rawan kebakaran juga tercatat terjadi kebakaran hutan yang disebabkan oleh 

manusia maupun alam pada tahun 1880, dan awal 1930an, 1958, 1983, dan 1991.98 

Di Kalimantan Barat juga pernah tercatat kebakaran hutan secara periodik dari 

pertengahan abad terakhir.99 Selain Kalimantan, Papua New Guinea juga tercatat 

dengan beberapa kasus kebarakaran hutan yang terjadi selama satu abad terakhir 

ini.100 

Kebakaran hutan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir jelas 

menunjukan perbedaan pada skala dan penyebarannya dibandingkan dengan masa-

masa kebakaran sebelumnya, terlepas dari ulah manusia atau bukan. Sebuah peta 

hutan yang diterbitkan pada tahun 1924 yang saat ini menunjukan wilayah 

Kalimantan tengah, timur dan selatan menjadi bukti bahwa sekitar 94 persen 

wilayah Kalimantan masih diselimuti oleh hutan. Kemudian memasuki tahun 1960 

akhir ketika Indonesia mulai mengenal beragam bentuk aktivitas industrialisasi dan 

pemanfaatan yang berdampak degradasi hutan dan bentuk rezim politik orde baru, 

kebakaran hutan skala besar mulai terjadi sebagai sebuah bencana yang besar.101 

Dari penjabaran ini dapat kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya 

wilayah Arcipelago atau Indonesia dan sekitarnya ini merupakan wilayah yang 

memiliki sejarah panjang terhadap kasus kebakaran hutan yang terjadi baik secara 

                                                 
97 Whitmore, T. C., 1990, dalam: Barber, Charles Victor & James Schweithelm, 2002, Trial by Fire: Forest Fires 
and Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform, Washington: World Resources Institute, hal. 5 
98 Bruenig, E. F., 1996, dalam: Barber, Charles Victor & James Schweithelm, 2002, Trial by Fire: Forest Fires 
and Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform, Washington: World Resources Institute 
99 Giesen, W., 1996, dalam: Barber, Charles Victor & James Schweithelm, 2002, Trial by Fire: Forest Fires and 
Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform, Washington: World Resources Institute 
100 Johns, R. J., 1989, dalam: Barber, Charles Victor & James Schweithelm, 2002, Trial by Fire: Forest Fires and 
Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform, Washington: World Resources Institute, 
101 Barber, Charles Victor & James Schweithelm, Op.Cit., hal. 5-6 
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alami maupun akibat aktifitas manusia. Faktor geografis, iklim, dan vegetasi hutan 

serta aktifitas pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh manusia menjadi kombinasi 

yang menentukan bagaimana kebakaran hutan terjadi. Namun yang menjadi 

perbedaan kasus kebakaran hutan yang dahulu dengan yang sekarang terdapat pada 

faktor aktifitas manusia yang melakukan pemanfaatan yang tidak ramah 

lingkungan, yang menyebabkan terjadinya krisi kebakaran hutan dan polusi kabut 

asap lintas batas yang terjadi akhir-akhir ini. 

4.1.1. Kebakaran Hutan Dan Asap Indonesia Sebagai Bencana 

Nasional Tahunan 

Memasuki garis sejarah kasus kebakaran hutan dan asap di Indonesia, era 

Presiden Soeharto menjadi salah satu garis waktu yang penting untuk diketahui 

karena menjadi kasus pertama sebagai sebuah bencana nasional yang berdampak 

secara regional bahkan internasional. Jika melihat gambaran besarnya, sejarah 

kasus kebakaran hutan dapat dilihat mejadi dua kejadian utama.  

Pada kejadian yang pertama di tahun 1982 – 1983 yang menjadi masa 

dimana terjadinya periode angin El Nino dan rezim Presiden Soeharto yang 

memiliki arah kebijakan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan Indonesia 

yang dapat dikatakan eksploitatif.102 Dan pada kejadian yang kedua terjadi di tahun 

1997 – 1998 yang merupakan tahun dimana kondisi politik domestik pemerintahan 

Indonesia yang sedang tidak stabil dan mengalami krisis moneter, selain itu terdapat 

prediksi saintifik mengenai keberadaan angin El Nino ditahun tersebut yang cukup 

buruk.103 

                                                 
102 Barber, Charles Victor & James Schweithelm, Op.Cit., hal. 6 
103 Ibid. 
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Pada kejadian yang pertama, diketahui bahwa Soeharto telah menjabat 

sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun 1967 hingga 1998 atau lebih dari 

30 tahun. Dimulai dari awal masa jabatan atau sekitar tahun 1970-an, Soeharto telah 

melihat potensi hutan Kalimantan, dimana hutan Kalimantan hampir secara penuh 

diselimuti oleh beragam jenis vegetasi hutan hujan komersil yang memiliki nilai 

rupiah tinggi untuk pasar internasional.104  

Pada masa itu hampir seluruh wilayah di Kalimantan terbagi dalam skala 

besar wilayah konsesi pemanfaatan hutan, dan dalam praktek pemanfaatannya 

dilakukan dengan cara yang eksploitatif.105 Kebijakan pemerintah serta prosedur 

secara de facto dalam pengalokasian serta pengawasan konsesi lahan sangat buruk 

dan dipenuhi korupsi sehingga berdampak pada ekosistem, biodiversitas, serta 

masyarakat lokal.106 Konsesi lahan telah mengeksploitasi sekitar 30 persen wilayah 

dasar hutan yang merusak sampai 40 persen dari keberadaan hutan itu sendiri dan 

meninggalkan limbah kegiatan yang tidak dikelola dengan baik. Limbah kegiatan 

logging ini yang menyebabkan pemadatan vegetasi pada dasar hutan hingga pada 

tahun 1979 tercatat bahwa aktifitas penebangan hutan telah mencapai 9 juta kubik 

kayu pertahunnya.107  

Memasuki tahun 1982 angin El Nino mulai memasuki wilayah Kalimantan, 

angin tersebut menyebabkan kekeringan selama lima bulan dari bulan Juni hingga 

November yang menyebabkan banyak  dedauan – daun  kering yang gugur serta 

pohon – pohon mati dan kering, sungai mengering, serta perkebunan gagal panen. 

Kekeringan semakin parah dikarenakan suhu rata-rata yang yang naik 3 derajat 

                                                 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Glover, David dan Timothy Jessup, Op.Cit., hal. 5 
107 Barber, Charles Victor & James Schweithelm, Op.Cit., hal. 6 
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celcius dari normal selama masa angin El Nino melanda wilayah Kalimantan. Pada 

akhir 1982 mulai terjadi titik-titik kebakaran yang mulai terlihat menyebar di 

wilayah Kalimantan, namun pada saat itu, kondisi tanah masih lembab sehingga 

kebakaran tidak menyebar terlalu parah.108 

Memasuki tahun 1983, kondisi menjadi semakin tidak terkendali dampak 

dari kekeringan yang terjadi membuat api sangat mudah menyebar luas ditambah 

dengan hasil limbah yang ditinggalkan oleh kegiatan pemotongan hutan yang 

dilakukan oleh manusia saat itu yang membuat lapisan tanah di wilayah hutan 

menjadi sangat mudah terbakar.109 Hingga pada april 1983 dampak mulai dirasakan 

pada area penerbangan di sekitar wilayah tersebut tidak dapat beroperasi, sinar 

matahari tidak bisa terlihat di permukaan karena wilayah tersebut telah tertutupi 

oleh kabut asap yang tebal akibat kebakaran hutan.110  

Pada saat memasuki musim hujan di bulan mei 1983, seluas 3,2 juta hektar 

lahan telah habis terbakar, yang didalamnya seluas 2,7 juta hektar merupakan hutan 

hujan tropis yang rusak baik hutan utama maupun daerah lahan gambut dan 730.000 

hektar lainnya merupakan hutan komersil yang bernilai rupiah tinggi, serta sekitar 

2.1 juta hektar yang mengalami rusak sedang atau ringan.111 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebakaran hutan dan 

kekeringan yang terjadi di Kalimantan telah menjadi kasus tahunan selama satu 

milenia terakhir. Namun yang mendasari kasus kebakaran hutan 1982 – 1983 

menjadi salah satu kasus besar yang pernah dicatat oleh sejarah dibuktikan oleh 

                                                 
108 Schindler, L., W. Thoma, and K. Panzer, 1989, dalam: Barber, Charles Victor & James Schweithelm, 2002, 
Trial by Fire: Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform, Washington: World 
Resources Institute, hal. 6 
109 Barber, Charles Victor & James Schweithelm, Op.Cit., hal. 6 
110 Schindler, L., W. Thoma, and K. Panzer, 1989, Loc.Cit. 
111 Barber, Charles Victor & James Schweithelm, Loc.Cit. 
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survey yang dilakukan oleh salah satu agensi bantuan kerjasama dari Jerman. 

Survey agensi tersebut menemukan bahwa bukanlah kekeringan yang 

menyebabkan kebakaran hutan hebat, melainkan berubahnya kondisi ekosistem 

dari hutan itu sendiri yang disebabkan oleh perluasan kegiatan logging dengan tidak 

terkendali selama lebih satu dekade terakhir.112  

Kegiatan pemanfaatan hutan atau logging yang dilakukan di Kalimantan 

dan Sumatera telah merubah ekosistem hutan tersebut yang awalnya merupakan 

ekosistem hutan yang dapat dikatakan kebal terhadap terjadinya kebakaran hutan 

menjadi ekosistem hutan yang sangat rentan terjadi kebakaran hutan. setelah 

ekosistem hutan yang berubah tersebut, api yang tersulut dari tempat-tempat yang 

rentan terjadinya kebakaran hutan menyabar ke wilayah-wilayah lainnya yang jenis 

vegetasinya mudah terbakar, sebagaimana yang dikemukan dalam surveynya yang 

penulis kutip “The drought then set the stage for catastrophe as small agricultural 

fires . . . escaped their bounds into nearby dry secondary and logged-over forest."113 

Dalam kutipan menjelaskan bahwa masa kekeringan yang menjadi titik awal 

bencana kebakaran hutan terjadi, karena ketika dilakukan pembukaan lahan dengan 

cara di bakar, api dengan mudah menjalar tidak terkendali ke daerah-daerah bekas 

kegiatan logging. 

Pasca kebakaran hutan tahun tahun 1982 – 1983, kebakaran hutan terus 

terjadi setiap tahunnya, tercatat seluas 500.000 hektar terbakar di tahun 1991 dan 

4.9 juta hektar terbakar di tahun 1994.114 Kebakaran hutan yang menyebabkan 

                                                 
112 Schindler, L., W. Thoma, and K. Panzer, 1989, Loc.Cit. 
113 Ibid., hal. 6-7 
114 BAPPENAS (National Development Planning Agency), 1999, dalam: Barber, Charles Victor & James 
Schweithelm, 2002, Trial by Fire: Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform, 
Washington: World Resources Institute, hal. 7 
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polusi asap ini mulai menimbulkan kerugian bagi negara-negara tetangga seperti 

Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai membuat 

beberapa kebijakan mengenai program pengendalian kebakaran hutan dan 

pertemuan-pertemuan sebagai bentuk respon tanggung jawab terhadap negara-

negara tetangga. Terdapat beberapa agensi bantuan internasional yang diberikan 

terkait dengan program pengendalian kebakaran hutan.115 

Memasuki tahun 1997, proses deforestasi serta degradasi lahan yang 

dilakukan oleh rezim Presiden Soeharto pada masa itu semakin intensif terutama 

industri kelapa sawit, sehingga bentuk-bentuk kebijakan pengendalian kebakaran 

hutan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa itu dianggap sebatas 

retorika politik semata, karena memang pada dasarnya kebijakan yang dibuat lebih 

kearah peningkatan kapasitas dalam memprediksi dan memonitoring kebakaran 

hutan, namun tidak sama sekali terdapat perubahan dalam penguatan kapabilitas 

dalam mencegah atau melawan kebakaran hutan.116 Berikut perbandingan data 

deforestasi yang terjadi di Indonesia pada masa awal pemerintahan dan akhir masa 

pemerintahan Presiden Soeharto: 

  

                                                 
115 State Ministry for Environment and UNDP (United Nations Development Programme), 1998, dalam: 
Barber, Charles Victor & James Schweithelm, 2002, Trial by Fire: Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia’s 
Era Crisis and Reform, Washington: World Resources Institute, hal. 7 
116 Barber, Charles Victor & James Schweithelm, Op.Cit., hal. 7 
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Gambar 1. Data Angka deforestasi di Sumatera dan Kalimantan Tahun 1985 

Dan 1997 

 

Sumber: Charles Victor Barber & James Schweithelm, “Trial By Fire: Forest 

Fires and Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform”, World 

Resources Institute, Washington, 2002. 

Data yang diolah oleh World Bank tahun 1999 di atas menunjukan bahwa 

selama 12 tahun, angka deforestasi di wilaya Sumatera dan Kalimantan sebesar 15,6 

juta hektar atau berkurang sekitar 26 persen dari total luasan hutan di tahun 1985. 

Indonesia secara masif melakukan kegiatan pemanfaatan hutan baik itu logging, 

pembukaan lahan dengan cara di bakar, dan lain sebagainya dilakukan dengan tidak 

terkendali dan tidak ramah lingkungan selama hampir 12 tahun. Pertahunnya sekitar 

1.3 juta hektar hutan terdeforestasi, angka ini menjadi tolak ukur seberapa luas 

wilayah limbah kegiatan pemanfaatan hutan yang siap terbakar setiap tahunnya 

yang menyumbangkan polusi kabut asap di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. 

Meskipun pada tahun 1997, telah diperingatkan oleh menteri lingkungan 

hidup Indonesia bahwa tahun ini akan menjadi tahunnya angin El Nino,  pembukaan 

lahan terus dilakukan di wilayah Sumatra dan Kalimantan, bahkan kegiatanya terus 

meningkat.117 Pada tahun itu metode pembukaan lahan dengan cara dibakar 

memang tidak melanggar peraturan apapun di wilayah Kalimantan dan Sumatra. 

                                                 
117 Ibid., hal. 8 
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Maka dari itu, dari 27 provinsi di Indonesia sebanyak 23 provinsi dilaporkan terjadi 

kebakaran hutan di tahun 1997 – 1998.118 Wilayah Kalimantan dan Sumatra 

wilayah terparah dilanda kebakaran hutan sehingga menyebabkan asap tebal yang 

menyelimuti ratusan kilometer keberbagai penjuru mata angin.119 Kebakran di 

pulau – pulau lain seperti Jawa dan Sulawesi tidak terlalu parah dan hanya 

menyebabkan dampak pada tingkat lokal.120 Sedangkan Indonesia bagian timur 

tepatnya Irian Jaya serta wilayah barat Papua Nugini juga juga mengalami dampak 

dari kekeringan serta kebakaran hutan dengan luasanya yang tidak sebesar yang 

terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Namun dilaporkan bahwa asap yang 

ditimbulkan sampai ke wilayah utara Australia.121  

Gambar 2. Distribusi Dan Intensitas Polusi Asap Dari Kebakaran Hutan Di 

Indonesia Pada Tahun 1997 

 

Sumber : Charles Victor Barber & James Schweithelm, “Trial By Fire: Forest 

Fires and Forestry Policy in Indonesia’s Era Crisis and Reform”, World 

Resources Institute, Washington, 2002. 

                                                 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
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Pembakaran hutan dengan skala besar yang dilakukan di Indonesia secara 

terus – menerus ini menyebabkan polusi kabut asap yang tersebar luas dari wilayah 

Sumatra dan Kalimantan setiap musim kering, namun yang terjadi di tahun 1997 

terjadi lebih parah dari biasanya karena, tidak terjadinya musim penghujan yang 

cukup untuk mengurangi intensitas kebakaran hutan, hal itu yang menyebabkan 

kebakaran pada tahun 1997 – 1998 menjadi yang pertama tercatat sebagai yang 

terparah terjadi di Indonesia. Klaim ini didukung dengan beberapa alasan dan bukti. 

Diantaranya,  efek negatif dari polusi kabut asap yang ditimbulkan dapat ditelaah 

pada tingkat global dan pada tingkat regional, serta berdampak serius bagi sosial 

ekonomi bagi Indonesia dan negara-negara tetangganya.122  

Pada tingkat global, polusi kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran 

hutan berkontribusi terhadap perubahan iklim karena kebakaran hutan melepas 

senyawa karbon dengan jumlah besar ke atmosfer. Diestimasikan 2,5 juta metrik 

ton karbon dioksida dilepaskan ke udara pada tahun itu.123 Pada tingkat regional, 

polusi kabut asap berdampak pada kesehatan bagi lebih dari 75 juta jiwa dan 

ekonomi di enam negara asia tenggara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, 

Brunei dan Philipines.124 Di tahun ini juga polusi kabut asap juga membuat regional 

asia tenggara merugi 2.8 milyar US$ di bidang kehutanan dan agrikultur dan 

sebanyak 272 juta US$ pada peleasan karbon ke atmosfir. Selain itu, penurunan 

produksi industri juga mencapai 157 juta US$, perikanan 16 juta US$ serta 

                                                 
122 Varkkey, Helena, Op.Cit., hal. 2 
123 Koh, L. P. and Wilcove, D., 2008, dalam: Varkkey, Helena, 2016, The Haze Problem in Southeast Asia, New 
York: Routledge, hal. 2 
124 Mayer, J., 2006, dalam: Varkkey, Helena, 2016, The Haze Problem in Southeast Asia, New York: Routledge, 
hal. 2 
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keuntungan bidang pariwisata sebanyak 280 juta US$.125 Dan pada tingkat 

domestic, Indonesia menjadi negara yang terparah terkena dampak dari polusi asap 

yang terjadi, disusul oleh Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga. 

Sebelum menetapkan kebakaran hutan dan polusi asap pada tahun 1997 

sebagai sebuah bencana nasional, pada awalnya kebakaran hutan masih dianggap 

sebagai bencana alam biasa ketika tingkat polutan mencapai 1890 mikrogram per 

meter kubik126, angka ini jauh diatas angka toleransi yang di atur oleh World Health 

Organization (WHO) dan pemerintah Indonesia sendiri, yakni 130 bagi WHO dan 

150 mikrogram per meter kubik bagi pemerintah Indonesia.127 Isu baru di angkat 

sebagai bencana nasional dan ditetapkan kondisi darurat bagi wilayah Riau ketika 

angka standar index pollutant (PSI) mencapai angka 987.128 Perlu diketahui bahwa 

Angka PSI diatas 400 dianggap sangat berbahaya dan mengancam kesehatan.129  

Pada masa itu upaya yang dilakukan oleh Presiden Soeharto yang pada akhir 

masa orde baru menetapkan dalam pidatonya kebakaran hutan dan polusi kabut 

asap sebagai bencana nasional yang memiliki dampak berbahaya bagi generasi 

mendatang, menyebabkan Presiden Soeharto meminta maaf pada negara-negara 

tetangga, serta menindaklanjuti kebijakannya yang setelah menetapkan kasus 

kebakaran hutan dan polusi kabut asap sebagai bencana nasional.130 Dengan 

besarnya intensitas masalah kebakaran hutan dan polusi kabut asap yang terjadi 

pada tahun 1997 dan upaya serta retorika politik telah dilakukan oleh pemerintahan 

                                                 
125 Severino, R. F., 1999, dalam: Varkkey, Helena, 2016, The Haze Problem in Southeast Asia, New York: 
Routledge, hal. 2 
126 Djuweng, S. and Petebang, E., 1997, dalam Varkkey, Helena, 2016, The Haze Problem in Southeast Asia, 
New York: Routledge, hal. 3 
127 Varkkey, Helena, Op.Cit., hal. 3 
128 Dennis, R., 1999, dalam: Varkkey, Helena, 2016, The Haze Problem in Southeast Asia, New York: Routledge, 
hal. 3 
129 Varkkey, Helena, Loc.Cit. 
130 Edwards et.al., 2015, Op.Cit., hal. 74 
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Presiden Soeharto pada masa itu, masyarakat internasional tidak bisa berekspektasi 

tinggi terhadap perhatian pemerintah Indonesia dalam permasalahan lingkungan 

dan masalah lintas batas yang terjadi pada masa itu. Karena diketahui bersama 

bahwa kondisi Indonesia pada masa itu sedang dilanda oleh krisis finansial di asia 

serta stabilitas politik yang berujung pada pemecatan Presiden Soeharto sendiri.131 

Setelah lepas dari krisis finansial dan melakukan reformasi, Indonesia mulai 

menata kembali permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian bagi domestik 

maupun internasional, secara spesifik di bidang kehutanan. Seperti menyusun 

undang-undang kehutanan baru yang terbit tahun 1999 yang menggantikan undang-

undang kehutanan tahun 1967.132 Penyusunan undang-undang otonomi daerah yang 

disetujui DPR tahun 2001 serta pemberhentian dan pencabutan Hak Pemanfaatan 

Hutan atau HPH di akhir tahun 2000.133 Serta terciptanya industri kehutanan 

Indonesia yang lebih efisien dengan ketetapan MPR tahun 2001 yang merupakan 

reformasi hukum bagian pengelolaan sumberdaya alam.134 Reformasi kebijakan 

yang terjadi ini menjadi proses recovery bagi Indonesia dalam menangani masalah 

kebakaran hutan memalui penguatan konstitusi dasar. Tentunya ekspektasi 

masyarakat internasional, regional maupun domestik menjadi meningkat sejalan 

dengan proses recovery yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi ketika masalah 

kasus kebaran hutan dan asap menjadi perhatian regional dan masuk dalam agenda 

Asosiasi Negara – Negara Asia Tenggara atau ASEAN. 

  

                                                 
131 Glover, David dan Timothy Jessup, Op.Cit., hal. xii 
132 Down To Earth Indonesia, Liz Chidley, Forest, People and rights: a Down to Earth special report, hal. 15, 
diakses dari http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/srfi1.pdf pada 01/8/2018 
133 Ibid., hal. 28 
134 Ibid., hal. 46 

http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/srfi1.pdf
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4.1.2. Keterlibatan ASEAN Dalam Isu Kebakaran Hutan dan Asap 

Jika melihat sejarahnya, ASEAN telah melihat isu kebakaran hutan dan 

polusi asap lintas batas sebagai masalah regional dari awal tahun 1985, yang pada 

waktu itu ASEAN mengadopasi Agreement on the Conservation of Nature and 

Natural Resources, yang didalamnya membahas mengenai pencemaran polusi 

udara dan efek lingkungan yang lintas perbatasan.135 Seiring berjalannya waktu, 

kebutuhan perjanjian tingkat regional Asia Tenggara muncul di awal tahun 1990an 

melalui beberapa sesi pertemuan dan dialog antara menteri lingkungan hidup serta 

keadministrasian dari negara anggota ASEAN.136  

Perjanjian – perjanjian yang berhubungan dengan polusi lintas batas mulai 

muncul, melalui pertemuan lanjutan di singapura tahun 1992 dan Brunei sampai 

Malysia di tahun 1994, isu yang kemudian diagendakan dengan diadopsinya 

resolusi-resolusi yang mecerminkan komitmen dari negara-negara anggota ASEAN 

yang bekerja sama melakukan aksi kolektif dalam mengatasi polusi asap lintas batas 

maupun polusi-polusi lainnya di regional tersebut.137 Perjanjian – perjanjian  seperti 

Kuala Lumpur Accord on Enviroment and Development pada tahun 1990 dan 

Singapore Resolution on Environment and Development tahun 1992 menjadi 

contohnya.138 

                                                 
135 Hellmann, Daniel, 2015, After Indonesia’s Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze 
Pollution and its Effectiveness as a Regional Enviromental Governance Tool, Journal of Current Southeast Asian 
Affair: Hamburg University Press, hal. 101, diakses dari https://journals.sub.uni-
hamburg.de/giga/jsaa/article/download/907/914 pada 12/27/2017 
136 Palanissamy, Ayyappan, 2013, Haze Free Air In Singapore And Malaysia – The Spirit of The Law in South 
East Asia, Swinsburne University of Technology, Sarawak: International Journal of education and research Vol. 
1, hal. 2, diakses dari www.ijern.com/journal/August-2013/09.pdf pada 12/14/2017 
137 Ibid. 
138 Hellmann, Daniel, 2015, Loc.Cit. 

https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/download/907/914
https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/download/907/914
http://www.ijern.com/journal/August-2013/09.pdf
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Perancangan pertama secara spesifik yang membahas mengenai polusi 

lintas batas dan kabut asap diadakan di Balikpapan, Indonesia pada tahun 1992. 

Dalam perancangan tersebut, secara spesifik mengagendakan “haze” atau kabut 

asap menjadi masalah di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan menteri lingkungan 

hidup negara anggota ASEAN di Malaysia tahun 1994 menjadi awal dari tindakan 

nyata dalam mengagendakan kabut asap sebagai masalah regional.139 Dorongan 

terbesar dalam mengagendakan kabut asap sebagai masalah regional muncul dari 

negara Singapura, yang terus mengupayakan kerjasama multilateral dalam 

menangani masalah kabut asap, karena secara geografis, Singapura merupakan 

negara yang terkena dampak dari kabut asap namun tidak dapat melakukan upaya 

apapun secara domestik untuk menanggulanginnya kecuali melalui kerja sama 

multilateral.140 

Di tahun 1995, negara anggota ASEAN setuju untuk mengadopsi 

Cooperation Plan on Transboundary Pollution. Pengadopsian ini hanya sebatas 

inisiasi rencana kerjasama dalam menetapkan kebijakan dan strategi dalam 

menghadapi masalah-masalah polusi lintas batas. Kebijakan dan strategi seperti 

zero-burning policy, penempatan unit lapangan untuk mendeteksi kebakaran hutan, 

serta pembentukan focal points setiap negara untuk meningkatkan kordinasi secara 

regional menjadi salah satu inisiasi yang dibicarakan dalam rencana kerjasama 

tersebut.141 Tindak lanjut dari rencana kerjasama ini adalah dengan dibentuknya 

Haze Technical Task Force (HTTF) sebagai instrumen dalam ASEAN yang 

                                                 
139 Ibid. 
140 Varkkey, Helena Muhamad, Addressing Transboundary Haze through ASEAN: Singapore’s Normative 
Constraints, hal. 91, diakses dari 
https://www.researchgate.net/profile/Helena_Varkkey/publication/256988971_Addressing_Transboundary
_Haze_Through_Asean_Singapore%27s_Normative_Constraints/links/0046352429e5f64e1d000000/Addres
sing-Transboundary-Haze-Through-Asean-Singapores-Normative-Constraints.pdf pada 01/8/2018 
141 Hellmann, Daniel, 2015, Loc.Cit. 

https://www.researchgate.net/profile/Helena_Varkkey/publication/256988971_Addressing_Transboundary_Haze_Through_Asean_Singapore%27s_Normative_Constraints/links/0046352429e5f64e1d000000/Addressing-Transboundary-Haze-Through-Asean-Singapores-Normative-Constraints.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Helena_Varkkey/publication/256988971_Addressing_Transboundary_Haze_Through_Asean_Singapore%27s_Normative_Constraints/links/0046352429e5f64e1d000000/Addressing-Transboundary-Haze-Through-Asean-Singapores-Normative-Constraints.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Helena_Varkkey/publication/256988971_Addressing_Transboundary_Haze_Through_Asean_Singapore%27s_Normative_Constraints/links/0046352429e5f64e1d000000/Addressing-Transboundary-Haze-Through-Asean-Singapores-Normative-Constraints.pdf
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menjalankan rencana kerjasama yang telah dibentuk. Meskipun rencana kerja sama 

ini sudah dibentuk dari tahun 1995 bersama dengan sistem peringatan yang 

dibentuk, kerjasama yang bersifat substansial diatara negara anggota ASEAN mulai 

intensif memasuki tahun 1997 ketika pertemuan antara kementerian negara anggota 

ASEAN yang membahas tentang kabut asap di laksanakan. Pada tahun ini istilah 

istilah transboundary haze pollution atau polusi asap lintas batas memiliki 

kedudukan penting sebagai salah satu agenda ASEAN.142 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tahun 1997 merupakan 

masa krisis bagi Indonesia di ranah politik domestik dan kebakaran hutan. ASEAN 

bergerak cepat dalam menindaklanjuti masalah ini, pada tahun bersamaan langsung 

dibentuk Regional Haze Action Plan (RHAP) yang kedudukanya berada di bawah 

instrument dari HTTF yang pada intinya menyediakan detail yang lebih terperinci 

mengenai komitmen yang akan di buat dalam rencana kerjasama.143 Tujuan utama 

dari RHAP sendiri untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan melalui pengelolaan 

kebijakan dan implementasi yang baik serta membentuk mekanisme operasional 

dalam memonitor kebakaran hutan dan lahan serta untuk memperkuat kapabilitas 

regional dalam menangani kebakaran lahan dan hutan.144 

RHAP sendiri meminta negara anggota ASEAN menjalakan beberapa 

permintaan yang tercantum dalam RHAP. Permintaan tersebut diantaranya; 

pertama, negara anggota ASEAN diminta untuk mengembangkan rencana nasional 

berupa kebijakan dan strategi dalam upaya mitigasi kebakan hutan dan lahan. 

Kedua, membantu memperkuat sistem monitoring regional berupa ASEAN 

                                                 
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Ibid., hal. 102 
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Specialized Meteorological Center (ASMC) dengan membentuk sistem peringatan 

dini di wilayah yang rentan terjadi kebakaran hutan. Ketiga, negara anggota 

ASEAN fokus dalam memperkuat kapasitas penanganan dalam melawan 

kebakaran hutan.145  

Pada masa itu ASEAN sangat mengupayakan RHAP dapat dengan segera 

beroperasi dan meminta bantuan Asian Development Bank (ADB). Dan ADB pun 

menyetujui untuk memberi bantuan teknis regional hingga pada tahun 1998, 

ASEAN Summit yang mengagendakan Hanoi Plan of Action yang isinya 

menekankan untuk mulai mengefektifkan implementasi RHAP pada tahun 2001 

dan membentuk prosedur dalam membangun operasi pemadam kebakaran hutan 

dari regional yang terbagi menjadi 2 sub-regional Firefighting Arrangements 

(SRFA) di Borneo dan Sumatra khususnya provinsi Riau Indonesia.146 Memasuki 

tahun 1999, ASEAN mulai mengadopsi zero-burning policy dan mendesak negara 

anggota untuk ikut mengimplementasikan hukum dan ketentuan yang ditetapkan 

dari zero-burning policy.147  

Dalam kesimpulannya, aktivitas pada tingkat regional ASEAN terus 

meningkat setelah kejadian dan krisis kabut asap yang terjadi di tahun 1997. Dapat 

dikatakan bahwa setelah kejadian tahun 1997, ASEAN mulai melihat kasus 

kebakaran hutan dan asap sebagai masalah regional, dan untuk itu tindakan-

tindakan pada tingkat regional menjadi hal yang perlu dilakukan. Namun jika 

melihat faktanya, bentuk-bentuk aktifitas pasca tahun 1997 hanya berbentuk inisiasi 

dan instrument yang tidak mengikat (non-binding) bagi negara anggota ASEAN. 

                                                 
145 ASEAN Secretariat, 1997 Regional Haze Action Plan, diakses dari https://cil.nus.edu.sg/wp-
content/uploads/formidable/18/1997-Regional-Haze-Action-Plan.pdf pada tanggal 11/26/2017 
146 Hellmann, Daniel, 2015, Loc.Cit. 
147 Ibid. 

https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/formidable/18/1997-Regional-Haze-Action-Plan.pdf
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Intstrument tersebut dikategorikan sebagai soft law dilihat dari bagaimana negara 

yang menentukan sendiri rencana nasional yang perlu suatu negara lakukan, serta 

panduan dan tindakan untuk mencegah dan memonitoring kebakaran hutan.148 

maka dari itu pemerintah singapura yang merupakan negara yang aktif terkait kasus 

ini, mengusungkan untuk meningkatkan tingkatan kerjasama ASEAN dalan rezim 

Asean Agreement on Transboundry Haze Pollution (AATHP) pada tahun 2001149 

 Sebagaimana yang tertulis di halaman resmi websitenya, AATHP adalah 

rezim yang dibentuk dari tindak lanjut kasus kebakaran hutan tahun 1997- 1998, 

ditandatangani pada 10 Juni tahun 2002 di Kuala Lumpur Malaysia. Perjanjian ini 

bertujuan untuk mencegah, memonitor, dan memitigasi kebakaran hutan dan lahan 

untuk mengendalikan polusi kabut asap lintas batas. Mulai berlaku di tahun 2003 

ketika 5 negara telah meratifikasi perjanjian tersebut.150 Semenjak berlakunya 

perjanjian AATHP 2003, negara anggota ASEAN terutama Singapura dan 

Malaysia menaruh banyak harapan bahwa rezim ini akan menjadi sebuah solusi 

guna berkurangnya masalah kebakaran hutan dan asap di Asia Tenggara. namun, 

pada kenyataanya tidak berjalan demikian, kabut asap terus terjadi setiap tahunnya. 

Data terbaru menunjukan bahwa kabut asap regional terus terjadi disetiap 

tahunnya dari Juli 2009, oktober 2010, sepanjang tahun 2011, dan pertengahan 

2013. Kabut asap tahun 2010 mempengaruhi penurunan kualitas udara di area 

sekitar Indonesia, Malaysia dan Singapura.151 Pada tahun 2011, kebakaran hutan 

                                                 
148 Tan, Alan Khee-Jin, 2005, dalam: Hellmann, Daniel, 2015, After Indonesia’s Ratification: The ASEAN 
Agreement on Transboundary Haze Pollution and its Effectiveness as a Regional Enviromental Governance 
Tool, Journal of Current Southeast Asian Affair: Hamburg University Press, hal. 102 diakses dari 
https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/download/907/914 pada 12/17/2017 
149 Hellmann, Daniel, 2015, Op.Cit., hal. 103 
150 Haze ASEAN, Asean Agreement on Transboundry Haze Pollution, diakses dari http://haze.asean.org/asean-
agreement-on-transboundary-haze-pollution-2/ pada tanggal 11/26/2017 
151 Varkkey, Helena, 2016, The Haze Problem in Southeast Asia, New York: Routledge, hal. 5 

https://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/download/907/914
http://haze.asean.org/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-2/
http://haze.asean.org/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-2/


59 

 

meruntuhkan sebagian besar hutan termasuk lahan gabut di Sumatera Utara, Jambi 

dan Riau selama tiga hari, yang menghasilkan polusi kabut asap yang menjangkau 

wilayah Malaysia dan Singapura.152 Kemudian pada musim kemarau di bulan Juli 

sampai September 2011, kebakaran hutan telah menghancurkan ratusan hektar 

hutan lindung di lereng Gunung Sipiso-Piso di Sumatera, dengan kabut yang 

dihasilkan turun daerah resor Danau Toba di Sumatera Utara dan menyebar luas.153 

Pada Juni tahun 2013 telah diprediksi bahwa kebakaran hutan akan terjadi kembali 

di kawasan ini bahkan tercata menjadi salah satu kasus yang terburuk semenjak 

tahun 1997.154 Titik api terdeteksi di berbagai tempat di Sumatera, dengan intensitas 

paling besar di provinsi Riau. Salah satu bukti tahun 2013 menjadi salah satu kasus 

yang terparak dengan data yang menunjukan bahwa Singapura mengalami 

peringkat PSI (Pollutant Standar Index) terburuk, mencapai lebih dari 400 di tahun 

itu.155  

Tabel 2. Negara Peratifikasi AATHP 

 

MEMBER 

COUNTRY 

 

DATE OF 

RATIFICATION/APPROVAL 

 

DATE OF DEPOSIT OF INSTRUMENT OF 

RATIFICATION/APPROVAL WITH THE 

SECRETARY GENERAL OF ASEAN 

Brunei 

Darussalam 

27 February 2003 23 April 2003 

Cambodia 24 April 2006 9 November 2006 

Indonesia  14 Octorber 2014 20 January 2015 

Lao PDR 19 December 2004 13 July 2005 

Malaysia 3 December 2002 18 February 2003 

Myanmar 5 March 2003 17 March 2003 

Philippines 1 February 2010 4 March 2010 

                                                 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154 Ibid.  
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Singapore 13 January 2003 14 January 2003 

Thailand 10 September 2003 26 September 2003 

Viet Nam 24 March 2003 29 May 2003 

Sumber: http://haze.asean.org/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-2/ 

 

Tabel di atas merupakan data yang menunjukan negara anggota ASEAN 

yang menjadikan AATHP sebagai undang – undang dalam negaranya. Semenjak 

perjanjian ini berlaku dari tahun 2003, dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai negara 

kunci terkait isu polusi kabut asap di Asia Tenggara karena merupakan produsen 

utama malah menjadi negara paling terakhir yang meratifikasi perjanjian tersebut, 

selama lebih dari 12 tahun Indonesia tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Dengan 

tidak diratifikasinya perjanjian ini oleh Indonesia tentu terdapat pengaruh terhadap 

bagaimana perjanjian ini menjalankan fungsinya dan mencapai tujuannya. 

Meskipun penanganan pada tingkat ASEAN telah di upayakan, namun pada 

kenyataanya tidak menunjukan perubahan yang signifikan pada kasus polusi kabut 

asap yang terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa model regionalisme ASEAN 

harus menjunjung tinggi nilai-nilai dari ASEAN Way dalam membentuk kebijakan 

maupun inisiatif dalam badan organisasi tersebut.156 nilai utama dari ASEAN Way  

adalah non intervensi, dimana negara tidak bisa mencampuri urusan domestik 

negara lainnya. Sehingga, tidak banyak yang bisa negara anggota ASEAN lain 

dapat lakukan untuk memaksa Indonesia untuk dengan segera meratifikasi rezim 

tersebut. 

  

                                                 
156 Ibid., hal. xvi 
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4.2. Kebakaran Hutan Sebagai Isu Keamanan Yang Mengancam 

Selama satu dekade terakhir, telah banyak diskusi-diskusi akademik yang 

mencoba menyambungkan hubungan antara degradasi lingkungan dan keamanan. 

Dapat disederhanakan bahwa terdapat sebuah bentuk konsensus yang menyetujui 

bahwa kerusakan lingkungan dapat menyebabkan terjadinya konflik dan 

menggangu stabilitas suatu negara.157 Untuk itu, dalam memahami bahwa 

kebakaran hutan dan polusi asap memiliki sebuah ancaman kemanan, penulis akan 

menyajikan data-data serta penemuan penelitian yang menunjukan bentuk-bentuk 

ancaman dari isu kebakaran hutan dan asap. 

Kebakaran hutan dan asap lintas batas merupakan isu yang menyimpan 

hubungan kuat dengan keamanan manusia (human security) dan keamanan 

internasional. Yang pada definisinya berbeda dengan kemanan tradisional yang 

pembahasannya lebih kepada bagaimana suatu negara mempertahankan serangan 

atau ancaman eksternal dengan memperkuat kekuatan dan kemampuan militer. 

Human security, mencoba merubah pemikiran keamanan dari state centric menjadi 

lebih kepada people centric, dari pendekatan itu, pembahasannya tidak seputar isu 

keamanan tradisional pada umumnya seperti perbatasan dan kekuatan militer, 

namun juga isu polusi lingkungan menjadi salah satu bahasannya.158  

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab II, agenda 

keamanan lingkungan isu didalammnya mencakup discruption of ecosystems, 

energy problems, population problems, food problems, economic problem dan civil 

                                                 
157 Barber, Charles Victor, 2002, Forests, Fires and Confrontation in Indonesia, 2002, diakses dari 
https://www.iisd.org/pdf/2002/envsec_conserving_2.pdf pada 12/2/2017 
158 Varkkey, Helena, 2016, Transboundary Haze and Human Security in Southeast Asian, National and Regional 
Perspectives, Georgetown Journal of Asian Affairs, diakses dari 
http://asianstudies.georgetown.edu/sites/asianstudies/files/documents/gjaa_3.1_varkkey.pdf pada 
12/8/2017 
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strife. Pada isu kebakaran hutan dan polusi kabut asap setidaknya terdapat beberapa 

bentuk keamanan lingkungan yang dapat di angkat diantaranya Discruption of 

ecosystems, energy problems, population problems, dan economic problems.  

Sehingga pada penjelasan ini penulis akan menempatkan posisi isu kebakaran hutan 

dan polusi asap yang memiliki ancamanan keamanan secara internasional dari 

perluasan human security. Selain mengancam human security secara spesifik, isu 

ini pun ancamannya menjadi mengglobal ketika efek yang diketahui berdampak 

pada perubahan iklim. 

Ancaman muncul dari keberadaan kabut asap atau yang biasa disebut 

dengan istilah transboundary haze (kabut asap lintas batas) yang dihasilkan dari 

kebakaran hutan di Indonesia. Kabut asap menjadi ini mengancam human security 

dikarenakan durasi dan intensitasnnya yang terjadi berminggu-minggu setiap 

tahunnya yang menyebabkan kabut asap ini merupakan ancaman keamanan 

kemanusiaan yang serius khususnya bagi Indonesia, Malaysia dan Singapura.159 

selain itu, dampak ekonomi dan lingkungan yang disebabkan dari kebakaran hutan 

juga mempengaruhi human security di kawasan ini.  

Pertama-tama efek yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan kabut asap 

memang tidak dirasakan di luar kawasan ASEAN, namun isu kekabaran hutan 

menjadi masalah kemanan yang mengancam ketika kabut asap yang dihasilkan 

menyumbang pada perubahan iklim. Salah satu studi menunjukan pada 6 bulan 

kebakaran hutan yang terjadi di tahun 1997 – 1998 kawasan ini telah 

menyumbangkan sekitar satu milyar ton karbondioksida ke atmosfer bumi. Jumlah 

                                                 
159 Anthony, Mely Caballero dan Goh Tian, 2015, ASEAN’s Haze Shroud: Grave Threat to Human Security, 
Singapore: Nanyang Technological University, RSIS series No 207, diakses dari https://www.rsis.edu.sg/wp-
content/uploads/2015/10/CO15207.pdf pada 12/25/2017 

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2015/10/CO15207.pdf
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2015/10/CO15207.pdf
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itu melebihi emisi yang dihasilkan oleh semua negara di Eropa Barat pada periode 

yang sama dan karenanya berdampak buruk kepada pemanasan global.160 Setiap 

tahunnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Indonesia berkisar pada angka 

1 gigaton karbon pertahun. Menjadi emitter karbon peringkat ketujuh atau 

kedelapan terbesar di dunia.161 Dari  85% emisi yang dihasilkan Indonesia, emisi 

bersumber dari kerusakan hutan dan kebakaran hutan.162 Data ini jelas menjadi 

sebuah ancaman nyata bagi discruption of ecosystems dimana perubahan iklim 

adalah ancaman lingkungan global. 

Angka deforestasi yang terus meningkat juga merupakan salah satu bentuk 

ancaman lingkungan yang berhubungan dengan energy problems. Sebagaimana 

kita ketahui kayu merupakan salah satu komoditas utama yang dimiliki Indonesia. 

Namun setiap tahunnya, angka deforestasi terus meningkat data yang didapatkan 

dari Global Forest Watch menunjukan pada tahun 2000 angka deforestasi dengan 

melihat tutupan pohon diberbagai wilayah mencapai angka 200 ribu hektar lebih di 

wlayah Indonesia, angka tersebut terus meningkat hingga puncaknya ditahun 2011 

– 2012 yang mencapai 900 ribu hektar lebih.163. Angka deforestasi yang terus 

meningkat di Indonesia disebabkan oleh perluasan industri pertanian, perkebunan, 

dan konsesi penebangan kayu.164 Perkembangan angka deforestasi di Indonesia 

tersaji pada grafik berikut. 

                                                 
160 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 
161 Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2013, Lahan Gambut Indonesia, Bom Waktu Emisi Karbon Dunia, 
diakses dari http://www.mongabay.co.id/2013/09/30/lahan-gambut-indonesia-bom-waktu-emisi-karbon-
dunia/ pada 12/12/2017 
162 Greenpeace, 2008, Kehancuran Hutan Menyebabkan Perubahan Iklim, diakses dari 
http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/melindungi-hutan-alam-terakhir/hutan-dan-perubahan-
iklim/ pada 12/12/2017 
163 WRI Indonesia, 2017, 6 Tahun Sejak Moratorium, Data Satelit Menunjukan Hutan Tropis Indonesia Tetap 
Terancam, diakses dari http://www.wri-indonesia.org/id/blog/6-tahun-sejak-moratorium-data-satelit-
menunjukkan-hutan-tropis-indonesia-tetap-terancam pada 12/12/2017 
164 Ibid. 

http://www.mongabay.co.id/2013/09/30/lahan-gambut-indonesia-bom-waktu-emisi-karbon-dunia/
http://www.mongabay.co.id/2013/09/30/lahan-gambut-indonesia-bom-waktu-emisi-karbon-dunia/
http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/melindungi-hutan-alam-terakhir/hutan-dan-perubahan-iklim/
http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/melindungi-hutan-alam-terakhir/hutan-dan-perubahan-iklim/
http://www.wri-indonesia.org/id/blog/6-tahun-sejak-moratorium-data-satelit-menunjukkan-hutan-tropis-indonesia-tetap-terancam
http://www.wri-indonesia.org/id/blog/6-tahun-sejak-moratorium-data-satelit-menunjukkan-hutan-tropis-indonesia-tetap-terancam
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Gambar 3. Angka Deforestasi Di Indonesia 

 

Sumber: http://www.wri-indonesia.org/id/blog/6-tahun-sejak-moratorium-

data satelit-menunjukkan-hutan-tropis-indonesia-tetap-terancam. 

 

Terakhir Ancaman nyata yang muncul pada populasi pertama kali muncul 

di tahun 2013, ketika angka indeks standar polusi (PSI) yang digunakan untuk 

mengukur kadar polusi di Singapura meningkat tajam di angka 400, padahal batas 

maksimum polusi yang dapat di terima sebagai kualitas udara yang sehat terdapat 

di angka 100. Peningkatan itu juga melebihi rekor angka yang terjadi di tahun 1998 

yang hanya 226.165  

Di tahun 2015 Indonesia juga merasakan porsi yang lebih besar dari 

sebelumnya, di wilayah Kalimantan dan Sumatra angka PSI mencapai lebih dari 

1000.166 Angka polusi ini sangat mengancam kesehatan di wilayah yang terkena 

paparan kabut asap secara terus menerus, kondisi medis seperti infeksi saluran 

pernafasan akut, alergi, asma, brongkitis, konjungtivitis akut dan penyakit kulit 

                                                 
165 WRI Indonesia, 2013, Data Terbaru Menunjukan Kebakaran Hutan di Indonesia Adalah Krisis Yang Telah 
Berlangsung Sejak Lama, diakses dari http://www.wri.org/blog/2013/06/data-terbaru-menunjukkan-
kebakaran-hutan-di-indonesia-adalah-krisis-yang-telah pada 12/11/2017 
166 Anthony, Mely Caballero dan Goh Tian, 2015, Loc.Cit. 

http://www.wri-indonesia.org/id/blog/6-tahun-sejak-moratorium-data%20satelit-menunjukkan-hutan-tropis-indonesia-tetap-terancam
http://www.wri-indonesia.org/id/blog/6-tahun-sejak-moratorium-data%20satelit-menunjukkan-hutan-tropis-indonesia-tetap-terancam
http://www.wri.org/blog/2013/06/data-terbaru-menunjukkan-kebakaran-hutan-di-indonesia-adalah-krisis-yang-telah
http://www.wri.org/blog/2013/06/data-terbaru-menunjukkan-kebakaran-hutan-di-indonesia-adalah-krisis-yang-telah
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eksim merupakan dampak yang diderita oleh sebagian orang yang terkena paparan 

kabut asap, di beberapa Indonesia sendiri seperti di wilayah Kalimantan selatan 

terdapat 53.428 kasus infeksi saluran pernafasan, begitu pula di Pekanbaru 

sebanyak 34.846, Sumatra selatan 22.855, Kalimantan barat 21.130 dan Kalimantan 

tengah 4.121 kasus yang terjadi.167.  

Bentuk ancaman jangka panjang yang mungkin terjadi dari polusi kabut 

asap adalah meningkatnya angka kematian, angka morbiditas terhadap penyakit 

cardiovascular dan pernafasan serta menurunnya angka harapan hidup.168 Polusi 

kabut asap juga membuat regional asia tenggara merugi 2.8 milyar US$ di bidang 

kehutanan dan agrikultur dan sebanyak 272 juta US$ pada peleasan karbon ke 

atmosfir. Selain itu, penurunan produksi industri juga mencapai 157 juta US$, 

perikanan 16 juta US$ serta keuntungan bidang pariwisata sebanyak 280 juta 

US$.169 Dan pada tingkat domestik, Indonesia menjadi negara yang terparah 

terkena dampak dari polusi asap yang terjadi, disusul oleh Malaysia dan Singapura 

sebagai negara tetangga. 

Dampak – dampak yang muncul dari isu kebakaran hutan dan asap 

memunculkan banyak masalah-masalah yang berujung pada bentuk ancaman nyata 

di berbagai bentuk masalah keamanan lingkungan, dari rusaknya ekosistem, 

kelangkaan sumber daya, human security hingga masalah ekonomi. Ancaman nyata 

yang muncul dari masalah-masalah ini pun menjadi sebuah justifikasi bagi 

pemerintah Indonesia untuk mesekuritisasi isu kebakaran hutan dan kabut asap di 

Indonesia.  

                                                 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Severino, R. F., 1999, Loc.Cit. 
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4.3. Sekuritisasi Sebelum Pemerintahan Presiden Joko Widodo 

Alur sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pertama kali 

dilakukan semenjak isu asap dan kebakaran hutan menjadi agenda regional.170 

Pemerintah Indonesia telah membingkai kabut asap sebagai isu keamanan yang 

potensial semenjak isu ini mulai di angkat menjadi dan menjadi pembahasan dalam 

ASEAN. Pengangkatan isu ini, dimulai dari akhir masa orde baru yang dipimpin 

oleh Presiden Soeharto yang mendeklarasikan kabut asap sebagai bencana nasional. 

Soeharto juga menyatakan bahwa kabut asap memiliki dampak yang berbahaya 

bagi generasi kedepan jika tidak ditanggulangi. President Soeharto juga secara 

terbuka mempublikasikan permohonan maaf di dua pertemuan berbeda kepada 

negara-negara tetangga atas kabut asap dan menuntut agar Indonesia memberantas 

pembakaran hutan dan lahan secara ilegal. 171 Selain itu Soeharto juga 

memerintahkan kementerian terkait untuk mencegah kabut asap mendatang.172 

Perlu diketahui bahwa hanya Presiden Soeharto yang menetapkan 

kebakaran hutan dan polusi asap yang terjadi sebagai bencana nasional. 

Peningkatan status ini tentunya akan memiliki pengaruh pada bagimana alokasi 

dana dan sumberdaya dalam penyelesaian suatu bencana dalam skala nasional 

sehingga pemerintah pusat ikut turun membantu. Pada saat ini setelah terbitnya 

undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mekanisme 

peningkatan status becana menjadi bencana nasional tidak mudah dan perlu 

memenuhi indikator-indikator tertentu sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-

                                                 
170 Edwards et.al., 2015, Op.Cit., hal. 74 
171 Barber, Charles Victor & James Schweithelm, Op.Cit., hal. 8 
172 Edwards et.al., 2015, Loc.Cit. 
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Undang No. 24 Tahun 2007 pasal 7 ayat 2 dengan  melihat beberapa indikator 

seperti jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan saran 

cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang 

ditimbulkan.173 Dengan melihat fenomena ini, Presiden soeharto mengambil 

langkah besar dalam melakukan upaya sekuritisasi agar dapat menetapkan 

kebakaran hutan kabut asap sebagai becana nasional. 

Kemudian ketika pergeseran kedudukan Presiden yang jatuh kepada B.J. 

Habibie juga, melanjutkan langkah Presiden Soeharto. Presiden Habibie bahkan 

menghubungkan polusi kabut asap dengan human security secara nasional bahkan 

regional, dengan menekankan bahwa kabut asap memiliki ancaman nyata pada 

kehidupan manusia. Habibie berpendapat bahwa dibutuhkannya perhatian serius 

dalam melawan kebakaran hutan agar krisis kebakaran hutan dan polusi kabut asap 

yang menimpa Asia Tenggara pada tahun 1997 tidak terulang.174 

Terpilihnya Presiden Yudhoyono pada tahun 2004, membuat retorika dalam 

membingkai isu kebakaran hutan dan asap semakin diintensifkan dan di arahkan 

pada urgensi yang lebih besar dari sekedar isu asap dan kebakaran hutan. beberapa 

statement kuat yang dikeluarkan pada masa itu oleh bebererapa tokoh politik 

membingkai isu kebakaran hutan sebagai ancaman serius bagi Indonesia dan perlu 

menjadi perhatian nasional maupun regional. Rachmat Witoelar, menteri 

lingkungan hidup pada masa itu, melabelkan kabut asap sebagai ancaman serius 

bagi ekonomi, kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.175 Presiden 

                                                 
173 BNPB, Pasal 7 ayat 2 UU No. 24 tahun 2007, diakses dari https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf 
pada 12/25/2017 
174 Edwards et.al., 2015, Op.Cit., hal. 74 
175 Setkab, Rachmat Witoelar: Iklim sudah Berubah, Indonesia Harus Segera Beradaptasi”, diakses dari 
http://setkab.go.id/rachmat-witoelar-iklim-sudah-berubah-indonesia-harus-segera-beradaptasi/ pada 
11/27/2017  

https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf
http://setkab.go.id/rachmat-witoelar-iklim-sudah-berubah-indonesia-harus-segera-beradaptasi/
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Yudhoyono sendiri dalam beberapa kesempatan pidatonya menekankan bahwa 

“kabut asap perlu menjadi perhatian utama secara nasional maupun regional karena 

kabut asap telah memberikan dampak yang merusak bagi kehidupan sosial, 

ekonomi dan regional.”176 Melihat bahwa bahaya nyata dari keberadaan kabut asap, 

Presiden Yudhoyono memerintahkan untuk “menggunakan segala sumberdaya 

yang ada untuk melawan kebakaran hutan” dan mendeklarasikan istilah “war on 

haze”. Pengangkatan retorika yang intensif, mencoba membentuk keberadaan 

ancaman nyata yang diperlukan untuk melancarkan tindakan luar biasa untuk 

melawan kabut asap, dan menempatkan isu kebaran hutan dan asap di tas politik 

normal.177 

Pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono, masalah kabut asap 

disambungkan dengan isu lingkungan yang lebih luas yakni dengan perubahan 

iklim global. Pada masa itu Presiden membingkai isu kabut asap dan kebakaran 

hutan Indonesia memiliki ancaman nyata tidak hanya bagi Indonesia saja namun 

juga bagi masyarakat global. Melalui pidatonya Presiden Yudhoyono menyatakan 

“pemanasan global, dan perubahan iklim, serta naiknya tingkat permukaan laun 

merupakan bahanya nyata yang ada di depan mata kita”.178 Beliau  juga menyatakan 

“krisis planet bumi ini nyata” dan ditegaskan bahwa tindakan degradasi lingkungan 

merupakan “tindakan yang mengorbankan kemampuan bumi untuk dapat 

mempertahakan kehidupan makhluk hidup.“179 

                                                 
176 CIFOR, Frances Seymour, 2011, SBY and Indonesia’s Forest: A legacy in the Making?, diakses dari 
https://forestsnews.cifor.org/4948/sby-and-indonesias-forests-a-legacy-in-the-making?fnl=en pada 
11/27/2017 
177 Edwards et.al., 2015, Op.Cit., hal. 75 
178 Ibid.  
179 CIFOR, 2012, Indonesian President: World must move to green economy & protect forests, diakses dari 
https://forestsnews.cifor.org/9674/indonesian-President-world-must-move-toward-global-green-economy-
protect-worlds-forests?fnl=en pada 11/27/2017 

https://forestsnews.cifor.org/4948/sby-and-indonesias-forests-a-legacy-in-the-making?fnl=en
https://forestsnews.cifor.org/9674/indonesian-president-world-must-move-toward-global-green-economy-protect-worlds-forests?fnl=en
https://forestsnews.cifor.org/9674/indonesian-president-world-must-move-toward-global-green-economy-protect-worlds-forests?fnl=en
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Presiden Yudhoyono menyambungkan insekuritas yang dialami dari isu 

perubahan iklim dengan deforestasi yang terjadi di Indonesia, dengan menekankan 

bahwa “pengelolaan hutan berkelanjutan sangat penting dalam upaya mitigasi 

perubahan iklim” dan Presiden Yudhoyono juga menekankan bahwa deforestasi 

adalah “salah satu alasan kenapa Indonesia menjadi negara penyumbang gas rumah 

kaca bagi dunia”180 statement penutup dari pidato Presiden Yudhoyono 

mengutarakan gagalnya upaya mencegah praktek deforestasi, akan menyebabkan 

banyaknya polusi dan berakibat pada pemanasan global “more deforestation, more 

global warming, more endangered species, more conflict between man and nature, 

and ultimately, more desperation for the human race”181 dengan menghubungkan 

isu kabut asap, deforestasi dan pemanasan global, Presiden Yudhoyono mencoba 

mengangkat bahwa jika hutan Indonesia rusak, maka dampaknya akan dirasakan 

tidak hanya bagi Indonesia namun lebih luas secara global.  

Upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Yudhoyono ini belum mendapat 

perhatian penuh dari masyrakat Indonesia maupun negara-negara tetangga. Hal ini 

dibuktikan melalui data dari survey dan analisa yang dilakukan oleh Tim Forsyth 

yang melakukan penelitian mengenai perhatian publik terhadap polusi asap lintas 

batas dengan rentan waktu 8 tahun sejak tahun 1997, 2005 dan 2013.182 Survey 

yang diterbitkan pada tahun 2014 dengan menganalisa perhatian publik mengenai 

polusi asap lintas batas yang terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangga seperti 

Singapura dan Malaysia yang terjadi di tahun 1997, 2005, dan 2013.183  

                                                 
180 Edwards et.al., 2015, op.cit. hal 75. 
181 CIFOR, Loc.Cit. 
182 Forsyth, Tim, 2014, Public concerns about transboundary haze: a comparison of Indonesia, Singapore, and 
Malaysia, LSE Research Online, diakses dari 
http://eprints.lse.ac.uk/56043/1/Forsyth_Public_concern_about_transboundary_haze_2014.pdf pada 
12/20/2017 
183 Ibid., hal. 2 

http://eprints.lse.ac.uk/56043/1/Forsyth_Public_concern_about_transboundary_haze_2014.pdf
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Metode yang dilakukan pada penelitian ini dengan menidentifikasi 

bagaimana perhatian publik mengenai isu kebakaran hutan dan lahan dengan 

melihat terbitan media cetak nasional pada tiga negara yang terkena dampak dari 

awal krisis di tahun 1997.184 Penelitian ini berpusat pada bagaimana perubahan 

presepsi yang terjadi selama 8 tahun dari tahun 2005 – 2013. Dipilih periode 8 tahun 

sekali karena munurut Forsyth periode tersebut merupakan batas minimal untuk 

mengukur bagaimana presepsi publik berubah seiring waktu.185 Berikut tabel yang 

menunjukan jumlah sampel dari survey yang dilakukan dalam mengetahui 

perhatian publik terhadap polusi asap lintas batas. 

Tabel 3. Data Analisa Artikel Koran Tahun 1997, 2005 dan 2013 

 Total Number of 

Stories about haze 

July 1997- June 2013 

Sample period 1: 

July – December 

1997 

Sample 

period 2 

August 2005 

Sample period 

3: June 2013 

Jakarta Post 

(Indonesia) 

901 213 17 34 

Straits Times 

(Singapore) 

2082 491 25 271 

New Straits 

Times  

(Malaysia) 

2406 995 130 95 

Sumber: Forsyth, Tim (2014) Public concerns about transboundary haze: a comparison 

of Indonesia, Singapore, and Malaysia, Global Environmental Change, 25, hal. 35 

Penelitian dilakukan dengan menganalisa 2.271 artikel koran dari tahun 

1997, 2005 dan 2013, penelitian ini menunjukan beberapa hasil diantaranya adanya 

bentuk conceptions of blame, conceptions of risk, potential solutions dan discussion 

and implications for models of governance. Dari empat hasil yang ditunjukan dari 

hasil survey tersebut, penulis melihat 3 dari empat hasil tersebut sebagai sebuah 

                                                 
184 Ibid., hal. 8 
185 Ibid., hal. 11-12 
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bentuk presepsi atau opini publik yang terbentuk di ketiga negara yang terkena 

dampak polusi kabut asap. 

Gambar 4. Ancaman Yang Dirasakan Karena Polusi Asap 

 

Sumber: Forsyth, Tim (2014) Public concerns about transboundary haze: a comparison of 

Indonesia, Singapore, and Malaysia, Global Environmental Change, 25, Hal 40. 

 

Grafik diatas menunjukan bahwa opini publik yang terbentuk di Indonesia 

yang terjadi terhadap ancaman yang disebabkan oleh kabut asap adalah ancaman 

terhadap kesehatan yang bersinggungan langsung dengan human security, survey 

ini juga menunjukan bahwa Malaysia dan Singapura juga memiliki opini publik 

yang sama terkait ancaman nyata di negara mereka.186 Selama jangka waktu 

tersebut, bentuk opini publik yang terbentuk terkait ancaman dari polusi asap 

konsisten kepada, kesehatan, ekonomi dan kehidupan bermasyarakat.187 Dari 

survey ini diketahui bahwa bentuk presepsi ancaman terhadap lingkungan hidup itu 

sendiri menujukan angka yang rendah. Walaupun dampak yang dirasa semua 

mengenai isu lingkungan, Sehingga perhatian terhadap masalah atau ancaman 

terhadap lingkungan hidup sendiri sangat minim.188 Dari hasil survey ini, 

sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono untuk mengangkat isu 

                                                 
186 Ibid., hal. 40 
187 Ibid., hal. 18 
188 Ibid., hal. 20 
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kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas sebagai ancaman lingkungan yang 

berdampak tidak hanya pada nasional saja namun juga regional dan internasional, 

belum mendapat gema dari audiens yang relevan. 

Maka dari itu, penulis mencoba melihat bagaimana sekuritisasi isu asap dan 

kebakaran hutan di Indonesia mulai menunjukan keberhasilannya dengan melihat 

sekuritisasi yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang 

dilakukan pada tahun 2014-2016 dengan meneliti penerimaan dari audiens yang 

relevant dan tindakan luar biasa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 

bab berikutnya mengenai analisa dalam menjawab rumusan masalah penulis.  


