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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Keamanan lingkungan yang didefinisikan sebagai keadaan dimana 

makanan, air, tempat tinggal, atau sumber daya alam lain yang diperlukan untuk 

hidup tercukupi1, mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan setiap 

individu. Keamanan lingkungan juga telah mengambil makna baru pada abad ke-

21 ketika keberlanjutan dan perlindungan sumber daya alam diakui menjadi elemen 

penting dari keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.2 Dengan demikian, 

sudah sangat jelas bahwa pemerintah dan masyarakat perlu untuk menjaga 

kelestarian dan mempertahankan keamanan lingkungan. Namun, sangat 

disayangkan bahwa mempertahankan keamanan lingkungan seperti menghindari 

risiko terjadinya bencana, dan mitigasi dampak bencana agar tidak menyebar tidak 

selalu berhasil. 

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana, bencana sendiri didefinisikan sebagai,  

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam 

 
1 Sherri Goodman. “What Is Environmental Security.” Yale Insights. 2015. 

https://insights.som.yale.edu/insights/what-is-environmental-security (diakses pada 17 Juli 2018). 
2 Butts Kent, Sherri Goodman, and Nancy Nugent. “The Concept of Environmental 

Security.” The Solutions Journal. 3 (1). 2012. 55–56. (diakses pada 17 Juli 2018). 
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maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda, dan dampak psikologis.3   

Keberlangsungan sebuah bencana adalah kejadian yang sangat wajar, 

namun perlu untuk diperhatikan dan diatasi apabila bencana tersebut terjadi 

berulang kali karena tentunya akan membawa banyak sekali kerugian bagi 

masyarakat setempat, juga masyarakat sekitarnya. Terlebih lagi, jika setelah 

diselidiki penyebab dari bencana tersebut bukanlah hal force major atau faktor alam 

melainkan kesengajaan dan kelalaian manusia, tentunya hal ini tidak dapat 

dibiarkan berlanjut. Salah satu bencana yang menimpa Indonesia secara 

berkelanjutan/terus menerus adalah fenomena Indonesian Haze, yaitu peristiwa 

pembakaran hutan dan lahan yang disertai penyebaran kabut asap tebal yang terjadi 

berulang kali di pulau Sumatera, Kalimantan dan beberapa wilayah di Indonesia 

bagian barat.4  

Menurut laporan World Wildlife Fund, diperkirakan bahwa lebih dari 300 

ukuran lapangan sepak bola hutan telah ditebang dan dibakar, secara keseluruhan 

dapat diakumulasikan kurang lebih 2,6 juta hektar lahan di Indonesia dibakar setiap 

tahunnya.5 Selain itu, lahan gambut di sepanjang area pantai Sumatra dan Pulau 

 
3 “Definisi Dan Jenis Bencana.” 2018. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana. https://www.bnpb.go.id/home/definisi.html (diakses pada 17 
September 2018). 

4 Jaime Koh, and Stephanie Ho. “Haze Pollution | Infopedia - National Library, Singapore.” 
National Library Board Singapore. 2019http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_2013-
08-30_185150.html. (diakses pada 17 September 2018). 

5 “South East Asia Haze: What Is Slash-and-Burn?” BBC News. BBC. 2013.  
https://www.bbc.com/news/business-23026219. (diakses pada 17 September 2018). 
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Kalimantan telah ditanami perkebunan kelapa sawit.6 Setelah panen setiap 

tahunnya, lahan perkebunan kelapa sawit akan dikeringkan lalu dibakar guna 

mempersiapkan  panen musim selanjutnya, sekaligus untuk ekspansi lahan,7 yang 

mengakibatkan kebakaran yang besar dan sulit dikendalikan. Kebakaran pun 

semakin buruk dikarenakan, pada dasarnya, lahan gambut sangat kaya akan karbon 

dioksida sehingga memicu kebakaran untuk berlangsung selama berminggu-

minggu.8  

Indonesian Haze yang terjadi secara berkelanjutnya membawakan banyak 

dampak fatal baik bagi masyarakat maupun bagi negara secara keseluruhan. 

Dampak tersebut akan penulis jabarkan berdasarkan empat bidang, antara lain; 

ekonomi, kemanusiaan, diplomasi dan lingkungan.  Secara garis besar, dampak 

negatif di bidang ekonomi adalah terhambatnya kegiatan siklus perekonomian 

akibat penyebaran kabut asap tebal, sehingga mobilisasi menjadi sangat sulit dan 

terbatas. Akibatnya, produktivitas masyarakat setempat menurun drastis, 

pendapatan perkapita wilayah bersangkutan ikut turun, dan pada akhirnya 

perekonomian masyarakat menjadi lumpuh. Contohnya saja, para nelayan gagal 

melaut dan terpaksa untuk menyandarkan kapal-kapalnya oleh karena jarak 

pandang yang terbatas. Banyak juga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang 

 
6 “South East Asia Haze: What Is Slash-and-Burn?” BBC News. BBC. 2013.  
https://www.bbc.com/news/business-23026219. (diakses pada 17 September 2018). 
7 Ibid. 
8 Tom Sater. “Indonesian Haze: Why It's Everyone's Problem.” CNN. Cable News Network. 

2013. https://edition.cnn.com/2015/09/17/asia/indonesian-haze-southeast-asia-
pollution/index.html. (diakses pada 17 September 2018). 
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terpaksa untuk menghentikan proses perdagang karena stok bahan baku yang sulit 

didapat.9 

Beranjak kepada bidang kemanusiaan, Indonesian Haze juga secara 

langsung membawa dampak buruk bagi kesehatan warga. Menteri Sosial, Khofifah 

Indar Parawansa, memberikan pernyataan bahwa, oleh karena penyebaran kabut 

asap yang mengandung partikel-partikel beracun seperti karbon dioksida, sianida, 

dan amonium, banyak warga mengalami penyakit respirasi.10 Akibatnya bisa dilihat 

langsung, pada bulan November 2015, sebanyak 19 orang menjadi korban 

meninggal dunia akibat penyakit paru-paru dan pernafasan dengan persebaran di 

wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan 

Jambi.11 Lalu pada saat Indonesian Haze terulang kembali pada September 2019, 

dilaporkan bahwa 75 warga yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan orang tua 

dilarikan ke rumah sakit.12  Laporan tersebut disusul oleh berita duka bahwa 

diantaranya, seorang bayi empat bulan berasal dari Desa Talang Buluh, Kecamatan 

Talang Kelapa, Banyuasin meninggal dunia akibat pneumonia dimana terjadi 

infeksi paru-paru akibat terpapar asap.13 Secara keseluruhan, menurut laporan resmi 

terkini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Posko Satgas Siaga 

 
9 Yuventus. “Kabut Asap Bencana atau Ulah Manusia.” 2017.from 

https://terokaborneo.com/kabut-asap-bencana-atau-ulah-manusia/ (diakses pada 17 September 
2018). 

10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ratu Annisaa Suryasumirat. “Tragedi Kebakaran Hutan Mulai Makan Korban, Kenapa 

Kembali Terulang?” liputan6.com. Liputan6. 
https://www.liputan6.com/news/read/4064138/headline-tragedi-kebakaran-hutan-mulai-makan-
korban-kenapa-kembali-terulang. (diakses pada 17 September 2018). 

13 Ibid. 
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Darurat Karhutla Wilayah Kalimantan, pada Senin 16 September 2019 tercatat 

sebanyak 2.637 jiwa yang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). 

Paling banyak korban berasal dari Palangkaraya dengan jumlah 829 jiwa.14 

Berikutnya, Indonesian Haze juga berdampak besar pada diplomasi dan 

relasi Indonesia dengan negara tetangga. Hal ini dikarenakan, kabut asap tidak 

hanya menutupi wilayah Indonesia melainkan menyebar sampai ke Malaysia, 

Singapura, dan Brunei Darussalam. Bahkan, Indonesian Haze sempat dinyatakan 

sebagai masalah regional Asia Tenggara saat Masagos Zulkifli, Menteri 

Lingkungan Singapura, membuat pernyataan umum didepan media pers bahwa 

kebakaran hutan di Indonesia dan kabut asap yang dihasilkan telah mempengaruhi 

kesehatan dan kesejahteraan orang-orang, tidak hanya di Indonesia, namun di 

Singapura kawasan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.15 Selain 

Singapura, Malaysia yang juga dilanda kabut asap Indonesian Haze sejak awal 

September 2019 terpaksa menutup hampir 2.500 sekolah, di mana 300 di antaranya 

merupakan sekolah di ibu kota Kuala Lumpur.16  Malaysia sendiri sudah 

menawarkan Indonesia bantuan teknis guna memadamkan kebakaran hutan yang 

masih berlangsung melalui pengiriman pesawat penyemaian awan untuk 

 
14 Putu Merta Surya Putra. “BNPB: Ribuan Orang Terkena ISPA Akibat Kabut Asap 

Kebakaran Hutan.” liputan6.com. Liputan6. https://www.liputan6.com/news/read/4064540/bnpb-
ribuan-orang-terkena-ispa-akibat-kabut-asap-kebakaran-hutan. (diakses pada 17 September 2018). 

15 Prisca Ang. “Haze in Singapore: Air Quality Remains Unhealthy on Sunday.” The Straits 
Times. https://www.straitstimes.com/singapore/environment/haze-in-spore-air-quality-enters-
unhealthy-range-across-island-with-8am-psi. (diakses pada 17 September 2018). 

16 “Malaysia, Indonesia, Singapore Shut Thousands of Schools as Haze Worsens.” Malaysia 
News | Al Jazeera. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2019/09/190919064841354.html. 
(diakses pada 17 September 2018). 
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memancing hujan agar dapat memperlambat penyebaran kabut asap.17 Pada 

akhirnya akibat isu ini, Indonesia, oleh negara-negara tetangga, dinilai tidak 

bertanggungjawab dan tidak dapat mengatasi masalah domestik dengan efektif. Jika 

disepelekan kerugian yang dialami oleh negara  tetangga dapat berakibat fatal 

karena berujung pada rusaknya kepercayaan dan terjalinnya hubungan baik dengan 

Indonesian yang selama ini sudah dipertahankan. 

Bidang terakhir yang akan dibahas adalah lingkungan. Lingkungan sendiri 

merupakan sektor yang sangat krusial karena kerusakan lingkungan merupakan 

salah akar penyebab hadirnya isu pemanasan global dan perubahan iklim, yang 

akibatnya ditanggung secara global. Sebagai contoh, hutan gundul di Indonesia 

mengubah ekosistem yang berpengaruh langsung pada temperatur dan suhu global,  

dampaknya, negara pulau yang berlokasi di samudra pasifik perlahan-lahan mulai 

tenggelam akibat naiknya permukaan laut karena suhu panas yang mencairkan es 

di kutub utara.18 Kondisi ini dapat dilihat sebagai salah satu alasan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa menciptakan Sustainable Development Goal (SDG) nomor 13 yaitu 

untuk mengambil tindakan darurat dalam mengatasi perubahan iklim serta  

dampaknya.19 Permasalahan pada bidang lingkungan ini menjadi semakin genting 

 
17 Georgia McCafferty. “Indonesia Evacuating Infants as Air Pollution Soars.” CNN. Cable 

News Network. https://edition.cnn.com/2015/10/01/asia/indonesia-evacuates-babies-
haze/index.html. (diakses pada 17 September 2018). 

18 “Five Pacific Islands Lost to Rising Seas as Climate Change Hits.” The Guardian. 
Guardian News and Media. https://www.theguardian.com/environment/2016/may/10/five-pacific-
islands-lost-rising-seas-climate-change. (diakses pada 17 September 2018). 

19 “Goal 13: Take Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impacts.” United 
Nations Sustainable Development Goals. United Nations, n.d. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/. (diakses pada 17 September 2018). 
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karena Indonesia, berdasarkan letak dan keadaan geografis, sangat rentan untuk 

terjadi bencana alam termasuk kebakaran hutan. Pernyataan ini dibuktikan oleh, 

ahli meteorologi CNN, Tom Sater, yang melakukan di mana hasilnya membuktikan 

bahwa terdapat 1.143  titik hotspot di sepanjang pantai Sumatra saat kebakaran 

terjadi.20 Sangat disayangkan bahwa, sampai tahun 2019, secara keseluruhan, 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT) mencatat area lingkungan yang 

terbakar mencapai 328.724 hektare.21 

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan, penulis melihat bahwa 

kasus Indonesian Haze ini adalah kasus yang sangat menarik dan penting untuk 

dianalisis dengan lebih dalam karena membawa dampak signifikan pada setiap 

individu yang ada. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Melihat banyaknya dampak negatif yang dibawakan, dapat dilihat bahwa 

Indonesian Haze merupakan permasalahan mendesak yang perlu diatasi secara 

efektif dan secepat mungkin. Pemerintah Indonesia perlu mengambil keputusan 

untuk menunjukkan aksi dan usaha, menjadikan Indonesian Haze isu keamanan 

 
20 B. J. Goldammer. 1999. “Early Warning Systems For The Prediction Of An Appropriate 

Response To Wildfires And Related Environmental Hazards .” Fire Resistance Tests. Guidelines 
for Computational Structural Fire Design. 1999. doi:10.3403/30213826u. (diakses pada 17 
September 2018). 

21 “Membandingkan Karhutla Di Indonesia Pada 2015 Dan 2019.” CNN Indonesia.  
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190918104533-199-431485/membandingkan-
karhutla-di-indonesia-pada-2015-dan-2019. (diakses pada 20 Maret 2019). 
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yang perlu penyelesaian. Maka dari itu, ada dua rumusan masalah yang ingin 

penulis jawab dalam tulisan ini antara lain; 

1. Mengapa isu Indonesian Haze memerlukan sekuritisasi? 

2. Sekuritisasi apa saja yang dilakukan di masa kepemimpinan Joko Widodo 

untuk mengatasi Indonesian Haze? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Melihat kembali fakta terkait tingginya intensitas kebakaran hutan yang 

terjadi secara berkepanjangan, penulis tertarik untuk memperdalam fenomena 

Indonesian Haze dengan tujuan untuk mengetahui peran dan kontribusi Indonesia 

terkait Sustainable Development Goal (SDG) nomor 13 mengenai perubahan iklim. 

Menariknya, tidak terbatas pada isu perubahan iklim saja, Indonesian Haze juga 

berdampak langsung pada SDG nomor tiga, empat, delapan dan enam belas 

mengenai pendidikan, kesehatan, perekonomian dan keamanan negara yang akan 

dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa gentingnya isu ini melalui pembuktian perlunya 

sekuritisasi, juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahayanya dan 

luasnya dampak buruk dari isu ini. Penulis juga ingin menganalisis sebab-akibat 

dari Indonesian Haze dengan tujuan untuk menunjukkan kekurangan pemerintah 

Indonesia, yakni tidak segera melakukan sekuritisasi. Akibatnya Indonesian Haze 

yang muncul pada tahun 1997 masih berlanjut dan membawa dampak yang 

merugikan hingga sekarang.  
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Setelah memenuhi tujuan untuk mengetahui letak kekurangan pemerintah 

Indonesia, manfaat dari penelitian ini adalah, pertama, untuk mendapatkan solusi 

terkait apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi isu ini. Lalu yang 

kedua, untuk mengetahui bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kesadaran 

serta keterlibatan masyarakat, agar semua bersama-sama mengambil bagian dan 

berkontribusi dalam upaya memitigasi Indonesian Haze. Dan yang terakhir, 

penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai latar 

belakang dan keadaan lingkungan sekitar di Indonesia. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Pada Bab I, yaitu pendahuluan, penulis menjabarkan latar belakang, 

rumusan masalah dan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Penjabaran tersebut 

akan membantu pembaca memahami bagaimana isu ini menjadi isu yang genting 

dan memerlukan perhatian.  

Selanjutnya, Bab II, kerangka berpikir, terdiri dari tinjauan pustaka dan 

landasan teori. Tinjauan pustaka berisi hasil penelitian sebelumnya terkait isu 

keamanan lingkungan, sekuritisasi, dan isu keamanan non-tradisional. Sedangkan 

tinjauan teori, berisi penjelasan teori dan konsep yang membantu penulis gunakan 

dalam penelitian ini.   
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Berikutnya, pada Bab III, yaitu metodologi penelitian, penulis menjabarkan 

pendekatan, metode, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang 

digunakan dalam menganalisis topik ini.  

Lalu Bab IV, pembahasan, berisi analisis yang penulis buat dengan 

menggunakan teori, konsep, dan data-data yang telah didapatkan sebelumnya untuk 

menjawab kedua pertanyaan penelitian yang ada. Disini penulis memberikan 

penjabaran mengenai referent object dan existential threat yang membuktikan 

bahwa Indonesian Haze merupakan ancaman keamanan nasional, dilanjutkan 

dengan analisis speech act yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai 

bentuk sekuritisasi.  

Terakhir, Bab V berisi kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan setelah 

melakukan analisis sekuritisasi Indonesian Haze pada masa kepresidenan Joko 

Widodo dengan harapan dapat membantu untuk memitigasi Indonesian Haze 

beserta dampaknya.


