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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Landasan Operasional 

2.1.1.1 Pengertian Tanggung Jawab 

Suatu perjanjian dimana para pihak atau negara-negara yang 

berpartisipasi akan menjadi tanggung jawab negara atau kewajiban negara, 

ada dua jenis perjanjian seperti yang telah dinyatakan oleh Goldie, istilah 

tanggung jawab digunakan untuk tugas, atau menunjukkan pemenuhan 

standar sosial, peran yang ditentukan oleh sistem hukum tertentu, sementara 

pertanggungjawaban digunakan untuk merujuk pada konsekuensi dari 

kesalahan atau kegagalan untuk melakukan kewajiban atau untuk memenuhi 

standar tertentu yang telah ditentukan.24   

Tanggung jawab berarti kewajiban mengganti rugi atau 

memperbaiki kerusakan, dalam hal ini insiden kabut asap dan Indonesia 

adalah perusahaan di negara tempat terjadinya insiden tersebut. Lebih lanjut 

dalam penelitian ini, istilah tanggung jawab perusahaan akan paling banyak 

digunakan oleh Peneliti. 

Menurut Kamus Hukum Black, kewajiban memiliki tiga arti, berikut 

ini: 

1. kewajiban seseorang terikat dalam hukum atau keadilan untuk

melakukan;

24  Heribertus U. Setyardi, Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara akibat 

Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 1997, Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum Jurusan 

Ilmu-Ilmu Sosial, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2001, hlm. 45-46. 
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2. kondisi bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian atau aktual; 

3. kondisi bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian atau aktual. 

2.1.1.2 Pengertian Perusahaan 

Molengraaf menyatakan bahwa perusahaan merupakan keseluruhan 

perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuantungan. Selain itu, 

Polak juga menambahkan syarat perusahaan yaitu apabila adanya 

perhitungan laba dan rugi yang dicatat dalam pembukuan. Kedua pandangan 

mengenai pengertian ini tidak jauh berbeda karena menekankan tujuan 

utama dari dibentuknya perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan.25 

Istilah "PT" Perusahaan Terbatas (P.T.) atau perseroan terbatas berdasarkan 

hukum Indonesia adalah perusahaan dengan modal tetap dibagi menjadi 

saham.  Para pemegang saham bertanggung jawab hanya sejauh nilai saham 

mereka. Tidak seperti Kemitraan biasa (Maatschap) yang bertindak atas 

nama satu atau beberapa mitranya, perseroan terbatas harus bertindak atas 

nama sendiri (perusahaan).26 

2.1.1.3 Pengertian Tanggung Jawab Negara 

Menurut Kamus Hukum:27  

“Liability is obligation of a state to make reparation arising from a 

failure to comply with a legal obligation under international law 

(Tanggung jawab adalah kewajiban suatu negara untuk melakukan 

reparasi yang timbul dari kegagalan untuk mematuhi kewajiban 

hukum berdasarkan hukum internasional).” 

 
25 Janus Sidabalok, Hukum Perusahaan: Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam 

Membangun Ekonomi Nasional di Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 3. 

26 Sudargo Gautama, Indonesian Business Law, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 278. 

27 Elizabeth A. Martin, A Dictionary of Law, New York: Oxford University Press, 2002, hlm. 477. 
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Menurut Andrey Sujatmoko:28 

“Tanggung jawab negara adalah prinsip mendasar dalam hukum 

internasional yang bersumber dari doktrin ahli hukum internasional. 

Tanggung jawab negara muncul ketika ada pelanggaran kewajiban 

internasional untuk melakukan sesuatu, apakah kewajiban semacam 

itu berdasarkan perjanjian internasional atau sesuai dengan 

kebiasaan internasional.” 

 

Menurut Soegeng Istanto29   

“Tanggung jawab negara berarti kewajiban memberikan jawaban 

yang merupakan perhitungan semua hal yang terjadi dan kewajiban 

untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin timbul. 

Di bawah hukum internasional, Tanggung jawab negara timbul 

karena merugikan negara lain. Tanggung jawab negara terbatas pada 

tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional 

semata. Tindakan negara yang merugikan negara lain namun tidak 

melanggar hukum internasional tidak menimbulkan 

pertanggungjawaban.” 

 

Menurut Joseph P. Harris30 

“State liability to repair the damages resulting from an attack 

committed within its jurisdiction and against other members of the 

international community (Tanggung jawab negara untuk 

memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh serangan yang 

dilakukan dalam yurisdiksinya dan terhadap anggota komunitas 

internasional lainnya).” 

 

Dalam Pasal 1 tentang Artikel tentang Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts 2001, dinyatakan:  

“Every internationally wrongful act of a State entails the 

international responsibility of that State (Setiap tindakan yang salah 

secara internasional dari suatu negara memerlukan tanggung jawab 

internasional dari negara tersebut).” 

 

 
28 Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor 

Leste dan Lainnya, Jakarta: Grasindo, 2003, hlm. 28. 

29 Soegeng Istanto, Hukum Internasional, Yogyakarta: UAJYogyakarta, 1994, hlm. 77. 

30 Joseph P Harris, Introduction to the Law of Nations, New York: McGraw Hill Series Inc., 1935, 

hlm. 133. 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara adalah 

kewajiban negara dalam melakukan apa yang harus dipenuhi oleh negara. 

Kejadian kabut asap merupakan ulah perusahaan di lingkungan negara 

Indonesia, dan berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga 

merupakan tanggung jawab negaralah yang harus bertindak untuk 

menghukum perusahaan penyebab kebakaran hutan yang merupakan 

sumber utama kabut asap. 

2.1.1.4 Pengertian Kabut Asap Lintas Batas Negara 

Polusi mengandung kata kontaminasi dan kemunduran. Kontaminasi 

dan kerusakan pada sesuatu yang lebih akan menghancurkan apa yang 

dikotori atau dirusak, sehingga pada akhirnya dapat memusnahkan setiap 

target.31  

Kabut adalah campuran polutan yang terbawa melalui udara yang 

mencakup partikel jelaga, karbon dioksida dan gas beracun lainnya.32 Dari 

definisi kabut yang dinyatakan oleh peneliti dalam BAB I, kita juga dapat 

menggambarkan kabut sebagai fenomena atmosfer di mana debu, asap, dan 

partikel kering lainnya mengaburkan kejernihan langit. Dalam konteks 

modern, istilah kabut asap umumnya dihubungkan dengan metode tebang 

dan bakar, sebuah teknik umum dalam pertanian untuk proses perluasan 

lahan.33 

 
31 Heribertus U. Setyardi, Op. Cit., hlm. 27. 

32 Schweithelm, J. dan Glover, D., Causes and Impacts of the Fires. di D. Glover & T. Jessup (Eds.), 

Indonesia's Fires and Haze: The Cost of Catastrophe, Singapore: Institute of Southeast Asian 

Studies, 1999, hlm. 8. 

33 A. Heil dan J. G. Goldammer, Op.Cit. 
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Chris Park berpendapat:34 

“Air pollution in the contamination of the atmosphere with 

substances that, because of their nature or quality, cannot be 

absorbed by natural environmental flows and cycles (Polusi udara 

dalam kontaminasi atmosfer dengan zat yang, karena sifat atau 

kualitasnya, tidak dapat diserap oleh aliran dan siklus lingkungan 

alami).” 

 

Menurut “Dewan Gabungan Para Insinyur dalam Polusi Udara dan 

Pengendaliannya” atau the Engineers' Joint Council in Air Pollution and Its 

Control tentang Polusi Udara menyatakan sebagai berikut:35  

“Air pollution means presence in the outdoor atmosphere of one or 

more contaminants, such as dust, fumes, gas, mist, odor, smoke, or 

vapor in quantities, of characteristics, and of duration, such as to be 

injurious to human, plant, or animal life or to property, or which 

unreasonable interferes with the comfortable enjoyment of life and 

poverty (Polusi udara berarti ada di atmosfer luar dari satu atau lebih 

kontaminan, seperti debu, asap, gas, kabut, bau, asap, atau uap dalam 

jumlah banyak, dengan karakteristik, dan durasi, seperti 

membahayakan manusia, tanaman, atau kehidupan binatang atau 

properti, atau yang tidak masuk akal mengganggu kenyamanan 

hidup dan kemiskinan).” 

 

Pada Konvensi Jenewa 1979 dijelaskan tentang definisi polusi udara 

lintas batas pada Pasal 1 angka 2:  

“Long-range transboundary air pollution means air pollution whose 

physical origin is situated wholly or in part within the area under 

the national jurisdiction of one State and which has adverse effects 

in the area under the jurisdiction of another State as such a distance 

it is not generally possible to distinguish the contribution of 

individual emission sources or groups of sources (Polusi udara lintas 

batas jarak jauh berarti polusi udara yang asal fisiknya terletak 

seluruhnya atau sebagian di dalam wilayah di bawah yurisdiksi 

nasional dari satu negara dan yang memiliki efek buruk di wilayah 

di bawah yurisdiksi negara lain karena jaraknya tidak terlalu jauh. 

secara umum mungkin untuk membedakan kontribusi sumber emisi 

individu atau kelompok sumber).” 

 
34 Chris Park, The Environment: Principles and Applications, New York: Routledge, 2001, hlm. 

241. 

35 Ryadi in Heribertus U. Setyardi, Op. Cit., hlm. 29. 
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Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas, Pasal 1 angka 

13, menyatakan bahwa:   

“Transboundary haze pollution means haze pollution whose 

physical origin is situated wholly or in part within the area under 

the national jurisdiction of one Member State and which is 

transported into the area under the jurisdiction of another Member 

State (Polusi asap lintas batas berarti polusi kabut asap yang asal 

fisiknya terletak seluruhnya atau sebagian di dalam wilayah di 

bawah yurisdiksi nasional satu negara anggota dan yang diangkut ke 

area di bawah yurisdiksi negara anggota lainnya).” 

 

Encyclopedia Internasional menyatakan: 

“Transboundary pollution is that it is not contained by a single 

nation-state, but rather travels across national borders at varying 

rates (Polusi lintas batas adalah bahwa ia tidak terkandung oleh satu 

negara-bangsa, melainkan bergerak melintasi batas-batas nasional 

dengan laju yang bervariasi).”36 

Jenis Polusi Asap Lintas Batas: 

a. Skala lokal, berjarak sampai perbatasan dengan durasi selama 

beberapa menit. 

b. Mesoscale, berjarak ratusan kilometer dengan durasi berlangsung 

selama satu hari. 

c. Skala sinotis, mencapai jarak hingga seribu kilometer dan 

berdurasi antara satu hingga lima hari. 

2.1.2 Kajian Konseptual 

2.1.2.1 Tanggung Jawab Perusahaan dan Pemeliharaan Lingkungan 

Hidup 

 
36 Encyclopedia, Transboundary Pollution, 

http://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/transboundary-pollution diakses pada 16 Oktober 2019. 
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Perusahaan dan lingkungan hidup adalah bagian yang tidak dapat 

dipisahkan. Tujuan dari perusahaan sendiri merupakan mendapatkan 

keuntungan dari operasinya, dan kegiatan ini tidak lepas dari peran 

lingkungan. Lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan pembangunan 

harus dipelihara dan dilestarikan agar bermanfaat bagi manusia. 37  BS 

Mardiatmadja merumuskan sebelas butir pokok pikiran sehubungan dengan 

pelestarian lingkungan dari pikiran Pierre Teilhard de Chardin sebagai 

berikut:  

“1. ekologi mengupayakan alam sebagai arena demi kesejahteraan bersama;  

  2.  melindungi hutan adalah mutlak demi melindungi kesejahteraan 

seluruh dunia;  

  3.  menjaga keanekaragaman hayati merupakan prasyarat untuk 

kelestarian manusia;  

4.  menjaga hidup binatang langka merupakan latihan hidup rohani untuk 

pelestarian lingkungan; 

5.  penghormatan suku terasing menjadi bentuk antropologi yang ekologis;  

6.  keadilan ekonomis hanya dapat berjalan dengan keadilan ekologis;  

7.  terbentuknya komunitas manusiawi hanya dalam lingkungan alami 

yang sehat;  

8.  tanggung jawab sosial dan ekologls adalah prasyarat indutri lestari;  

9.  manusia hanya akan terus hidup kalau menjaga energi dan mencari cara 

baru membangun energi;  

 
37 Janus Sidabalok, Op. Cit., hlm. 201. 
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10. masyarakat hanya berkembang kalau diciptakan rekreasi dan 

transportasi yang ekologis; dan  

11.  ekologi hanya dapat berkembang kalau manusia menghormati budaya 

asli dan kesatuan manusia dengan alam.” 

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa kewaiban menjaga 

keseimbangan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, termasuk 

perusahaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang 

maju dan berkembang pesat dapat membantu meningkatkan taraf hidup 

manusia, namun terkadang menimbulkan tekanan bagi keseimbangan 

lingkungan. 

Mengutip J Barros dan JM Johnston, Absori menuliskan sejumlah 

aktivitas pembangunan yang berdampak negatif pada lingkungan seperti 

kegiatan-kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan transportasi 

dan kegiatan pertanian. Kegiatan-kegiatan itu antara lain menimbulkan 

pemanasan global, hujan asam, dan lubang ozon. Sebagaimana ditulis oleh 

Michael P. Todaro ada peningkatan kesadaran di kalangan ekonom 

mengenai implikasi-implikasi yang ditimbulkan oleh berbagai persoalan 

lingkungan hidup terhadap berhasilan pembangunan ekonomi Antara lain 

sebagai contoh disebutkan pemanfaatan sumber daya alam secara 

berlebihan dengan sendirinya meningkatkan tekanan pada kualitas 

lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam kecukupan pangan, 

pemerataan distribusi pendapatan serta potensi pertumbuhan ekonomi di 

masa yang akan datang.38 

 
38 Ibid, hlm. 202. 

Frisca Delfia. Tanggung Jawab Perusahaan Penyebab Kabut Asap di Asia Tenggara dan Kaitannya dengan 
The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. 
UIB Repository©2020



19 

 

 
Universitas Internasional Batam 

 

Terdapat tujuh soal pembangunan yang terkait dengan masalah 

lingkungan hidup seperti diungkapakan: Michael P. Tondano, antara lain: 

pembangunan berkelanjutan, kependudukan dan sumber daya alam, 

kemiskinan pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, urbanisasi, dan 

perekonomian global. 39  Dalam kaitan itu, satu hama lain saling 

mempengaruhi. Isu lingkungan terus dikhawatirkan, karena dalam 

menjalankan aktivitasnya perusahaan terjalin erat dengan lingkungan, 

bahkan bahan baku operasinya kerapkali bergantung pada sumber daya alam 

yang tersedia di daerahnya. Seperti perusahaan pembuat coklat akan berada 

di lingkungan tempat pohon coklat ditanam. 

Keberadaan perusahaan di suatu daerah memberikan dampak positif 

bagi perekonomian dan daya saing daerah tersebut, selain berkontribusi bagi 

pembangunan masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan, 

perusahaan juga turut andil dalam penyediaan barang dan/atau jasa 

kebutuhan. Tidak hanya dampak positif, seringkali keberadaan perusahaan 

di suatu daerah dapat memberikan ancaman bagi keseimbangan lingkungan 

dan ekosistem. Dampak buruk dari kurangnya kontrol mumpuni yang 

diterapkan perusahaan dalam kegiatan operasinya dapat berimbas kepada 

penurunan daya dukung lingkungan dan perubahan sosial bagi masyarakat 

sekitar. Dampak negatif akan semakin meluas jika perusahaan tersebut tidak 

mengambil langkah yang meminimalkan atau mengendalikan dampak 

tersebut. 

 
39 Ibid, hlm. 203. 
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Eggy Sudjana dan Riyanto mengemukakan, dalam teori ekonomi 

lingkungan dipersoalkan proses yang mendasari keputusan-keputusan untuk 

mengatasi permasalahan lingkungan yang dipengaruhi oleh pertimbangan-

pertimbangan harga, biaya, keuntungan, dan kegunaan yang mengatur 

transaksi di pasar, karena pada dasarnya kegiatan ekonomi mempengaruhi 

kualitas lingkungan.  Oleh karena itu, perusahaan ikut bertanggung jawab 

atas pelestarian lingkungan dan pelestarian kemampuan lingkungan.40  

Kaitan yang erat antara kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan 

perusahaan dengan lingkungan hidup melahirkan ide untuk menerapkan 

instrumen ekonomi dalam melindungi lingkungan sebagaimana 

dimunculkan pada UN Conference on Environment and Development di Rio 

de Janeiro (Brazil) pada tahun 1992.41 Ide ini mendorong perusahaan dan 

industriawan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum lingkungan dan 

mencari serta menerapkan cara untuk melibatkan perusahaan secara aktif 

mengendalikan kerusakan lingkungan. Akhimya ditemukanlah instrumen 

sistem manajemen lingkungan (environmental management system) ISO 

14001. International Standard Organization akan memberi sertifikat ISO 

14001 kepada perusahaan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya 

menerapkan konsep audit lingkungan dan sistem manajemen lingkungan. 

Hal-hal yang ditunjukkan dengan ISO 14001 itu antara lain adalah bahwa 

perusahaan yang bersangkutan pasti akan memenuhi ketentuan-ketentuan 

 
40 Ibid, hlm. 203-204. 

41 Sukanda Husin, Hukum Lingkungan Internasional dan ISO 14001, dalam Jurnal Hukum Yustitia, 

No. 10 Tahun VIII/2001, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2001, hlm. 38. 
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dan standar lingkungan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan negara di mana perusahaan itu berdomisili dan perusahaan yang 

bersangkutan dipandang menerapkan manajemen lingkungan yang efektif. 

Dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, diatur beberapa hal yang berkaitan dengan perusahaan: 

1. Mengatur tentang hak kewajiban serta peran masyarakat dalam 

pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pasal 6 ayat (2) 

menentukan setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan 

berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai 

pengelolaan lingkungan hidup.  

2. Mengatur tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 14).  

3. Mengatur syarat-syarat penataan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 

15 jo Pasal 18. 

4. Mengatur audit lingkungan (Pasal 28).  

Meski demikian, AMDAL yang diterapkan tidaklah efektif karena 

rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap AMDAL. Sarwono 

Kusumaatmadja menyatakan, perusahaan cenderung yang meningkatkan 

daya saing yang berorientasi kualitas seringkali sering berakibat tidak baik 

kepada lingkungan, utamanya yang terjadi pada negara-negara yang 

tergantung pada sumber daya alam pada proses perekonomiannya.42  

Dalam tataran global, ada keinginan untuk mengaitkan 

kelangsungan perusahaan dengan kualitas lingkungan hidup sehingga 

 
42 Absori, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas, Surakarta: 

Muhammadiah University Press, 2000, hlm. 44. 
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perusahaan yang dalam aktivitasnya cenderung mengabaikan kualitas 

lingkungan hidup akan dikucilkan dari perdagangan global, misalnya 

dengan menerapkan ketentuan IS0 9000 (standar kualitas) dan ISO 14000 

(lingkungan). Pemberlakuan kedua ISO ini, dalam pandangan Sarwono 

Kusumaatmadja, merupakan cara yang strategis dan efektif untuk 

mendorong pengusaha memenuhi konsumen yang mana menyadari 

pentingnya kepedulian kualitas produk dan lingkungan.43  

Sehubungan dengan kerusakan lingkungan yang telah terjadi 

perusahaan, undang-undang memberi sarana hukum melalui tuntutan ganti 

kerugian sebagai upaya hukum di bidang perdata sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 23 Tahun 1997. Jika terjadi kerusakan 

lingkungan masyarakat dapat bertindak sebagai penggugat dan Perusahaan 

sebagai tergugat. Namun demikian sejak masa berlakunya UU No 4 Tahun 

1982 pun, Absori mencatat bahwa peraturan pelaksana tentang tuntutan 

ganti rugi ini belum pernah dikeluarkan.44  

Penegakan hukum lingkungan dari segi hukum pidana dilakukan 

dengan menetapkan tindakan perusakan lingkungan sebagai tindak pidana 

sebagaimana diatur pada Pasal 41-44 UU No. 23 Tahun 1997 dengan sanksi 

berupa perampasan keuntungan, penutupan perusahaan (sebagian atau 

seluruhnya), dan lain sebagainya.  

 

 
43 Sarwono Kusumaatmadja, Arah Kebijaksanaan Lingkungan dalam Era Globalisasi, dalam Jurnal 

Hukum Bisnis, Volume 2, 1997, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1997, hlm. 28. 

44 Absori, Op. Cit., hlm. 45. 
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2.1.2.2 Tanggung Jawab Negara di Hukum Internasional 

Aktivitas negara dalam menjalankan hubungan internasional 

terkadang tidak dapat dihindari dengan risiko konflik dan kesalahan. Maka 

dibutuhkan sebuah konsep, ketika negara melakukan kesalahan, negara 

tersebut berkewajiban untuk memulihkan atau memperbaiki kesalahannya. 

Saat ini, konsep tanggung jawab negara terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman. Pakar hukum internasional mengakui bahwa 

tanggung jawab negara adalah prinsip dasar hukum internasional.45 

Mohammad Burhan Tsani menyatakan bahwa tindakan melakukan 

atau tidak melakukan apa yang mereka lakukan dapat menimbulkan 

tanggung jawab jika:46 

a.  tindakan semacam itu merupakan pelanggaran hukum internasional; 

b.  menurut hukum internasional, pelanggaran semacam itu dapat dihapus 

ke negara tersebut. 

Artikel-artikel tentang Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts 2001 berkaitan dengan tanggung jawab negara. Kodifikasi 

ini mengandung beberapa yang dapat menyebabkan tanggung jawab negara 

(Pasal 2), yaitu: 

“1. If such acts and omissions are not lawful international; 

2. The act of the state is a violation of obligations international. 

(1. Jika tindakan dan kelalaian tersebut tidak melanggar hukum 

internasional; 

2. Tindakan negara merupakan pelanggaran kewajiban 

internasional).” 

 

 
45 Huala Adolf, Op. Cit., hlm. 174. 

46 Mohammad Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, cet.1, Yogyakarta: Liberty, 

1990, hlm. 48. 
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Menurut Pasal 4, Artikel tentang Tanggung Jawab Negara-

Negara atas Internationally Wrongful Act 2001 bahwa tindakan dapat 

didelegasikan kepada negara adalah: 

“1. State organ actions in official capacity. The organs of this 

country are institutions or state officials under the law has the 

authority to act upon names of countries, such as presidents, 

ministers, leaders of state institutions, the judiciary, the legislature, 

the armed forces or the police country. The actions of these organs 

against other countries and violate international law can be 

delegated to the state. 

2. The act of entity (entity) or an existing region within the country, 

or unity action outside the formal structure of the central 

government or local government, but authorized to exercise 

elements of governmental power or who have status according to the 

national laws of the country, such as the regional executive, 

legislature regional, regional judicial, and other. 

(1. Tindakan organ negara dalam kapasitas resmi. Organ-organ 

negara ini adalah lembaga atau pejabat negara di bawah hukum yang 

memiliki wewenang untuk bertindak atas nama negara, seperti 

presiden, menteri, pemimpin lembaga negara, kehakiman, legislatif, 

angkatan bersenjata atau negara polisi. Tindakan organ-organ ini 

terhadap negara lain dan melanggar hukum internasional dapat 

didelegasikan kepada negara. 

2. Tindakan entitas (entitas) atau wilayah yang ada di dalam negara, 

atau tindakan persatuan di luar struktur formal pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah, tetapi berwenang untuk menjalankan unsur-

unsur kekuasaan pemerintah atau yang memiliki status sesuai 

dengan hukum nasional negara, seperti eksekutif regional, legislatif 

regional, yudisial regional, dan lainnya).” 

 

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional pada dasarnya 

dimotivasi oleh gagasan bahwa tidak ada negara di dunia yang dapat 

menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap 

pelanggaran terhadap hak-hak negara lain menyebabkan negara tersebut 

dianggap bertanggung jawab atas semua tindakannya berdasarkan hukum 

internasional. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang biasa dalam sistem hukum 
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dunia, di mana pelanggaran kewajiban yang mengikat secara hukum akan 

menimbulkan tanggung jawab bagi pelaku.47 

Menurut Malcolm N. Shaw, ada 3 (tiga) karakter tanggung jawab 

negara:48 

1. adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara 

tertentu; 

2. terjadi suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban itu dan 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada negara yang 

bertanggung jawab; dan 

3. kehilangan atau kerusakan tersebut merupakan akibat dari tindakan atau 

pengingkaran yang melanggar hukum. 

Suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan 

tindakannya yang melanggar hukum akibat kelalaiannya. Latar belakang di 

balik timbulnya tanggung jawab dalam hukum internasional adalah bahwa 

tidak ada negara di dunia yang dapat menikmati hak-haknya tanpa 

menghormati hak-hak negara lain. Setiap tindakan atau kelalaian terhadap 

hak-hak negara lain dapat membuat negara tersebut berkewajiban 

memperbaiki pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. 

- Sumber Hukum Internasional 

Apa pun yang dapat memunculkan aturan yang memaksa orang 

untuk melakukan apa yang dikatakannya, yang berarti bahwa semua orang 

 
47 Sefriani, Op. Cit., hlm. 266. 

48 Malcolm N. Shaw, International Law, 6th Edition, New York: Cambridge University Press, 2008, 

hlm. 781. 
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harus mematuhi, mau tak mau, dan jika dilanggar akan menghasilkan sanksi 

yang jelas dan nyata. I Wayan Parthiana menyatakan bahwa:49  

“Sumber hukum internasional adalah segala sesuatu yang berkaitan 

darimana awal mula atau asal usul hukum, bagaimana terjadi hukum 

dan dalam bentuk apa saja hukum itu mewujudkan atau 

menampakkan diri sebagai acuan atau petunjuk bagi Mahkamah 

Internasional dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara 

internasional.” 

 

Hampir semua sarjana hukum internasional dalam membahas 

sumber hukum internasional dalam pengertian formal tidak menyimpang 

dari perumusan sebagaimana diatur dalam pasal 38 Statuta Mahkamah 

Internasional. Tegasnya, termasuk sebagai sumber hukum internasional 

dalam pengertian formal berikut: 

1. kebiasaan; 

2. perjanjian internasional; 

3. keputusan pengadilan; 

4. doktrin; 

5.  keputusan atau resolusi organisasi internasional. 

Jadi cukup jelas bahwa perjanjian internasional adalah salah satu 

sumber hukum internasional, oleh karena itu setiap subyek hukum 

internasional memiliki perjanjian internasional yang mengikat secara 

hukum.50 

 
49 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 148. 

50 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni, 

2002, hlm. 113. 
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Beberapa prinsip dalam hukum internasional adalah sebagai 

berikut:51 

a.  Sukarela, tidak ada pihak yang dapat terikat oleh perjanjian dengan cara 

apa pun yang diakui oleh hukum internasional (penandatangan, 

pengesahan atau akses) tanpa persetujuan mereka. 

b.  Pacta Sunt Servanda, perjanjian yang mengikat seperti hukum untuk 

para pihak. 

c.  Pacta tertiis nec nocunt nec prosunt, perjanjian tidak memberikan hak 

dan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuan mereka. 

d.  Ketika semua artikel dari perjanjian internasional adalah hukum 

internasional, mereka berlaku untuk seluruh komunitas internasional. 

e.  Jika suatu kesepakatan merupakan campuran antara hukum adat dan 

perkembangan progresif, maka: 

1)  negara pihak terikat oleh seluruh perjanjian; 

2)  negara yang tidak diterjemahkan hanya memuat oleh isi pasal yang 

merupakan kodifikasi hukum adat yang sudah berlaku; 

3)  negara-negara yang tidak berpartisipasi juga dapat terikat oleh 

ketentuan yang merupakan perkembangan progresif ketika itu 

adalah hukum kebiasaan yang baru. Contoh: ZEE dalam Konvensi 

Hukum Maritim PBB 1982. 

-  Perjanjian 

 
51 Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 

30. 
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Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang biasa digunakan 

sebagai rujukan untuk pembahasan sumber-sumber hukum internasional 

yang selalu dijadikan rujukan dalam pembahasan sumber-sumber hukum 

internasional dalam Paragraf 1 menyatakan bahwa hakim pengadilan 

internasional menyelesaikan perselisihan menggunakan:52 

1. perjanjian internasional; 

2. kebiasaan internasional; 

3. prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab; 

4. keputusan peradilan. 

Selanjutnya, sesuai dengan Paragraf 2 Pasal 38, para hakim juga 

dapat memutuskan kepatutan dan kelayakan (at aqua et bono) ketika 

disetujui oleh para pihak. 

Perjanjian dapat diartikan, perjanjian antara dua atau lebih subjek 

hukum internasional tentang objek atau masalah tertentu dengan maksud 

untuk membangun hubungan hukum atau membuat hak dan kewajiban di 

bawah hukum internasional.53 

Menurut Konvensi Vienna 

“Treaty means an international agreement concluded between 

States in written form and governed by international law, 

whether embodied in a single instrument or in two or more related 

instruments and whatever its particular designation (Perjanjian 

berarti suatu perjanjian internasional yang dibuat antara negara-

negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, 

baik yang diwujudkan dalam satu instrumen tunggal atau dalam dua 

atau lebih instrumen terkait dan apa pun penunjukan khususnya).” 

 

Menurut UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri:  

 

 
52 Sefriani, Op. Cit. hlm. 26. 
53 I Wayan Parthiana, Op. Cit., hlm. 12. 
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“Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan 

sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat 

secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau 

lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum 

internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada 

Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.” 

 

Menurut UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional:  

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama 

tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang 

dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di 

bidang hukum publik.” 

 

- Tipe-tipe Perjanjian Internasional 

Ada dua jenis perjanjian internasional berdasarkan jumlah pihak 

yang berpartisipasi, berikut: 54 

1) Perjanjian Bilateral Internasional 

Suatu perjanjian internasional di mana para pihak atau negara 

yang berpartisipasi dalam perjanjian hanya terdiri dari dua pihak 

atau dua negara. 

2) Perjanjian Multilateral Internasional  

Kesepakatan internasional dimana para pihak atau negara yang 

berpartisipasi dalam perjanjian lebih dari dua negara. 

- Jenis Kewajiban Negara 

Menurut Sharon Williams, ada empat kriteria yang dapat digunakan 

untuk menetapkan tanggung jawab negara, berikut: 

1. Subjective fault criteria 

 
54 Ibid., hlm. 40. 
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 Kriteria kesalahan subyektif menentukan pentingnya kesalahan, 

baik, dolus dan culpa pelaku untuk menetapkan akuntabilitas keberadaan 

negara. 

2. Objective fault criteria 

 Dalam konsep kriteria kesalahan objektif menentukan keberadaan 

tanggung jawab negara yang timbul dari pelanggaran kewajiban 

internasional. Jika suatu negara dapat menunjukkan adanya forcé 

majeure atau tindakan pihak ketiga, negara yang bersangkutan dapat 

dibebaskan dari tanggung jawab. 

3. Strict Liability 

Konsep tanggung jawab ketat membebani negara dengan 

pertanggungjawaban terhadap akta atau tidak melakukan apa yang terjadi 

di wilayahnya yang menyebabkan polusi dan menyebabkan kerugian di 

wilayah negara dan lain-lain. Meskipun berbagai persyaratan 

pencegahan polusi telah diterapkan. Dalam konsep tindakan Tuhan ini, 

aksi pihak ketiga atau forcé majeure dapat digunakan sebagai alasan 

(exculpate). 

4. Absolute Liability 

Menurut konsep tanggung jawab absolut, tidak ada alasan yang 

dapat memaafkan yang dapat digunakan sebagai tanggung jawab yang 

ketat, sehingga dalam konsep ini ada kewajiban total meskipun semua 

standar telah dipenuhi. 

Tingkat cedera yang diizinkan atau ambang batas kerusakan 

lingkungan ditentukan melalui keputusan pengadilan internasional, atau 
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penetapan tindakan standar yang dapat menyebabkan kerusakan 

lingkungan dan melalui penerapan fungsi pengaturan oleh badan 

internasional. Sebagian besar tanggung jawab negara didasarkan pada 

ketentuan cedera dari satu negara ke negara lain. Jika konsekuensinya 

timbul di luar wilayah suatu negara, pada suatu wilayah yang menjadi 

milik warisan bersama umat manusia (wilayah yang merupakan warisan 

bersama umat manusia) maka tanggung jawab yang muncul adalah 

tanggung jawab internasional.55 

- Tanggung Jawab Negara Bidang Lingkungan 

Hukum lingkungan adalah salah satu cabang dari hukum yang 

mengatur semua hal yang berkaitan dengan lingkungan. Hukum lingkungan 

menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku manusia terhadap 

lingkungan dan semua aspeknya, untuk menghindari kerusakan, gangguan, 

dan kemunduran nilai-nilai lingkungan. Undang-undang berfungsi sebagai 

alat keadilan, memiliki peran untuk menciptakan keadilan bagi semua orang 

dalam kerangka pengelolaan dan regulasi lingkungan. Hukum juga 

berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, berperan dalam mengubah sikap 

sosial masyarakat, mengarahkan perilaku budaya setiap orang ke paradigma 

pemanfaatan, menegakkan sumber daya alam dengan pola yang efisien 

dengan kerusakan minimal, serta menciptakan interaksi lingkungan yang 

bertujuan untuk menyelaraskan pengembangan dengan lingkungan. 

Subyek hukum lingkungan internasional meliputi:56 

 
55 Ibid., hlm. 77. 
56 Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Lingkungan Internasional dalam Perspektif Bisnis Internasional, 

Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 10. 
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1. individu; 

2. negara; 

3. organisasi internasional, dan 

4. perusahaan transnasional. 

Deklarasi Stockholm tahun 1972 adalah pilar pengembangan hukum 

lingkungan internasional modern yang Indonesia ikuti, artinya sejak saat itu 

undang-undang lingkungan telah berubah dari yang berorientasi 

penggunaan menjadi berorientasi lingkungan.57  

Di era modern ini, perkembangan teknologi berdampak langsung 

pada kepekaan manusia yang lebih besar untuk mengarahkan dampak 

terhadap lingkungan, terutama yang mengandung unsur perusakan 

lingkungan. Penghancuran lingkungan yang diciptakan oleh suatu Negara 

juga dapat mempengaruhi negara lain, dan tanggung jawab dari peristiwa 

ini akan terjadi. Secara umum telah diakui, dalam kasus kehilangan hukum 

negara lain, tanggung jawab negara lahir.58 

Kelahiran pertanggungjawaban negara terhadap lingkungan dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu: 

1. Pelanggaran kewajiban 

2. Pelanggaran perjanjian 

Perlunya menghormati negara lain dianggap perlu karena prinsip 

kedaulatan negara saling menghargai wilayah negara lain. Ketentuan ini 

 
57 UNEP, Participants, 

http://staging.unep.org/Documents.Multilingual/default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1519&l

=en, diakses pada 12 Januari 2018. 

58 Loc. Cit. 
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diatur dalam Pasal 30 Piagam Hak Ekonomi dan Tugas Negara 1974, yang 

menyatakan:  

“The protection, preservation and enhancement of the environment 

for the present and future generations is the responsibility of all 

States. All States shall endeavor to establish their own environment 

and development policies in conformity with such responsibility. The 

environmental policies of all States should enhance and develop 

development potential of developing countries. All States have the 

responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or 

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

areas beyond the limits of national jurisdiction. All States should co-

operate in evolving international norms and regulations in the field 

of the environment (Perlindungan, pelestarian dan peningkatan 

lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang adalah 

tanggung jawab semua negara. Semua negara harus berusaha untuk 

menetapkan kebijakan lingkungan dan pengembangan mereka 

sendiri sesuai dengan tanggung jawab tersebut. Kebijakan 

lingkungan semua negara harus meningkatkan dan mengembangkan 

potensi pembangunan negara-negara berkembang. Semua negara 

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan-

kegiatan dalam yurisdiksi atau kendali mereka tidak menyebabkan 

kerusakan pada lingkungan negara-negara atau wilayah-wilayah di 

luar batas-batas yurisdiksi nasional. Semua negara harus bekerja 

sama dalam mengembangkan norma dan peraturan internasional di 

bidang lingkungan).” 

 

Tanggung jawab negara atas konsekuensi tindakannya yang 

merugikan negara lain juga ditegaskan dalam hasil konvensi lingkungan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa di Stockholm (1972). Prinsip 21 konvensi ini 

menyatakan bahwa:  

“States have, in accordance with the principles of international law, 

the sovereign right to exploit their own resources in their jurisdiction 

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

of areas beyond the limits of national jurisdiction (Negara-negara 

memiliki, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, hak 

berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri dalam 

yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan pada 

lingkungan negara atau daerah di luar batas yurisdiksi nasional).” 

 

Formula yang sama diatur dalam Pasal 194 (2) Deklarasi Konferensi 

PBB tentang Lingkungan Manusia tahun 1982. Artikel ini menetapkan 
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bahwa negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk 

memastikan bahwa kegiatan di bawah yurisdiksi atau kontrol mereka 

dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang mencemari wilayah 

negara lain atau lingkungannya. Pasal ini juga menetapkan bahwa polusi 

yang timbul dari kegiatan tersebut tidak menyebar ke yurisdiksi negara lain.  

Munculnya tanggung jawab negara terhadap lingkungan didasarkan 

pada keberadaan tindakan atau kegiatan yang dilakukan di wilayah suatu 

negara atau di bawah pengawasan negara tersebut yang membawa 

konsekuensi buruk bagi lingkungan tanpa mengenal negara perbatasan 

dengan kata lain, negara-negara lain yang tidak melakukan 'penghancuran' 

ikut terkena dampak. Hukum lingkungan internasional menyatakan bahwa 

setiap negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan yang 

baik dan sehat bagi warganya. Pasal 5 angka 1 UU No. 23/1997 tentang 

Ketentuan Dasar Kehidupan Manajemen Lingkungan (UUPLH) 

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. 

Demikian pula, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, 10 Desember 

1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang 

layak untuk kesehatan dan kesejahteraannya.59 

2.1.2.3 Kebakaran Hutan  

Hutan menurut kamus umum Indonesia adalah tanah besar yang 

ditumbuhi pohon.60 Arifin Arief menyatakan bahwa hutan adalah kumpulan 

 
59 The Universal Declaration of Human Rights: A Guide for Journalist (edisi terjemahan oleh 

Hendriati Trianita), Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), ed. 2, 2000, hlm. 36. 

60 Dictionary of Indonesian Language Department of Education and Culture,1996. 
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pohon yang tumbuh erat bersama dengan tanaman memanjat dengan 

berbagai warna bunga yang memainkan peran yang sangat penting bagi 

kehidupan di bumi ini, ia menegaskan bahwa sudut pandang dalam 

menafsirkan hutan sangat bervariasi.61 Ahli ekologi mendefinisikan hutan 

sebagai masyarakat vegetasi yang dikendalikan oleh pohon yang memiliki 

lingkungan berbeda dengan keadaan di luar hutan. Sementara para ahli 

kehutanan menafsirkan hutan sebagai komunitas biologis yang didominasi 

oleh tanaman pohon. 

Kebakaran hutan adalah kobaran api yang tidak terkendali dan 

didorong oleh berbagai jenis cuaca, semak kering, dan angin, yang 

membakar tanah oleh hektar dan mengambil alih segala sesuatu di jalan 

mereka, hanya dalam beberapa menit.62 

“A wildfire also known as a wildland fire, forest fire, vegetation fire, grass 

fire, peat fire, bushfire (in Australia), or hill fire is an uncontrolled fire often 

occurring in wildland areas, but which can also consume houses or 

agricultural resources. Wildfires often begin unnoticed, but they spread 

quickly igniting brush, trees and homes (Kebakaran liar juga dikenal sebagai 

kebakaran hutan, kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, kebakaran rumput, 

kebakaran gambut, kebakaran semak-semak (di Australia), atau kebakaran 

bukit adalah kebakaran yang tidak terkendali yang sering terjadi di daerah 

hutan, tetapi juga dapat mengkonsumsi rumah atau sumber daya pertanian. 

Kebakaran hutan seringkali mulai tanpa disadari, tetapi mereka menyebar 

dengan cepat menyulut semak, pohon, dan rumah).”63 

 

- Pollutant Standard Index atau Indeks Standar Pencemaran (PSI) 

Insiden kabut asap tidak dapat terlepas dari kondisi udara apakah itu 

sehat dan aman atau tidak, sehingga dapat ditentukan oleh indikator yang 

 
61 Arief Arifin, Hutan dan Kehutanan, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm. 11-12. 

62 Conserve Energy Future, What is forest fires?, https://www.conserve-energy-future.com/causes-

effects-and-solutions-of-wildfires.php, diakses pada 30 Oktober 2019. 

63 Ibid. 
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disebut Indeks Standar Pencemar (PSI), PSI adalah jenis indeks kualitas 

udara, yang merupakan angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat 

polutan di udara.64 

PSI Kategori Efek Kesehatan Umum 

0–50 Baik Tidak ada 

51–100 Sedang 
Sedikit atau tidak sama sekali untuk 

populasi umum 

101–200 Tidak sehat 

Setiap orang mungkin mulai mengalami 

efek kesehatan; anggota kelompok sensitif 

mungkin mengalami efek kesehatan yang 

lebih serius. Untuk tetap di dalam rumah. 

201-300 
Sangat tidak 

sehat 

Peringatan kesehatan dari kondisi darurat. 

Seluruh populasi lebih mungkin 

terpengaruh. 

301+ Berbahaya 

Peringatan kesehatan: semua orang 

mungkin mengalami efek kesehatan yang 

lebih serius 

Tabel 2.1: Pollutant Standard Index (PSI)65 

- Penyebab Kabut Asap 

Salah satu penyebab utama kabut asap adalah hasil yang tidak 

terkendali untuk lahan untuk tujuan pembangunan lain seperti menanam 

 
64  Pollutant Standard Index, What is Pollutant Standard Index?, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pollutant_Standards_Index, diakses pada 30 Oktober 2017. 

65 Pollutant Standard Index, PSI Table?, https://en.wikipedia.org/wiki/Pollutant_Standards_Index, 

diakses pada 30 Oktober 2019. 
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tanaman pertanian seperti pohon jagung dan perkebunan seperti kayu pulp, 

karet atau kelapa sawit. 66  Jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan 

maksimum dengan biaya rendah adalah dengan cara yang paling ekonomis 

yaitu dengan pembakaran massal tanpa perhitungan dampak dan efek. 

Selain itu, banyak lahan gambut di banyak bagian Asia Tenggara dan di 

pulau Sumatera dan Kalimantan di Indonesia mudah terbakar. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran hutan disengaja dan 

lalai.67 Faktor ini juga dapat dilihat pada peristiwa yang terjadi di lapangan, 

penyebab kebakaran hutan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu:68 

a. Cara pembukaan hutan dan pembakaran, dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu: 

1) Pembabatan hutan oleh pengusaha perkebunan (terutama perkebunan 

kelapa sawit); 

Dalam hal ini buka dan bersihkan area hutan yang telah 

dikonversi menjadi lahan perkebunan dalam skala besar, termasuk 

seperti membakar limbah kayu. Metode ini dianggap lebih mudah 

karena tidak memakan biaya operasi perusahaan yang cukup banyak. 

2) Individu / Komunitas. 

 
66  Apichai Suchindah, Transboundary Haze Pollution Problem in Southeast Asia: Reframing 

ASEAN’s Response, Eria Discussion Paper Series, Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN 

and East Asia, 2015, hlm. 2-3. 

67 Aca Sugandhy, Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Keanekaragaman 

Hayati, Diskusi Nasional Kebakaran Hutan, Jakarta, 22 Oktober 1997. 

68 Muhamad Muhdar, Aspek pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kebakaran hutan dan 

akibat yang ditimbulkan: Studi kebakaran hutan di Kalimantan Timur, Yogyakarta: Universitas 

Gadjah Mada, 2001, hlm. 120. 
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Faktor lain adalah karena ada persiapan pertanian skala kecil. 

Cara ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat lokal setiap musim 

kemarau. 

2.1.2.4 The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 

(AATHP) / Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas 

Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) adalah organisasi 

antar pemerintah regional yang terdiri dari sepuluh negara Asia Tenggara 

yang mempromosikan Pan-Asianisme dan kerja sama antar pemerintah dan 

memfasilitasi integrasi ekonomi, politik, militer, pendidikan dan budaya di 

antara para anggotanya dan negara-negara Asia. Pemerintah dari sepuluh 

Negara Anggota ASEAN menandatangani Perjanjian ASEAN tentang 

Polusi Asap Lintas Batas (AATHP) pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, 

Malaysia. Perjanjian tersebut adalah pengaturan regional pertama di dunia 

yang mengikat sekelompok negara yang berdekatan untuk mengatasi 

pencemaran kabut lintas batas akibat kebakaran lahan dan hutan. Ini juga 

telah dianggap sebagai model peran global untuk menangani masalah lintas 

batas.69 

 Perjanjian mensyaratkan para pihak pada perjanjian untuk: 

(i)  bekerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan langkah-

langkah untuk mencegah, memantau, dan mengurangi polusi asap 

lintas batas dengan mengendalikan sumber kebakaran lahan dan/atau 

hutan, pengembangan pemantauan, penilaian dan sistem peringatan 

 
69 Wikipedia, ASEAN Definition, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations, diakses pada 10 Oktober 

2019. 
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dini, pertukaran informasi dan teknologi, dan penyediaan bantuan 

timbal balik); 

(ii) segera menanggapi permintaan informasi yang relevan yang dicari 

oleh suatu negara atau negara-negara yang sedang atau mungkin 

dipengaruhi oleh pencemaran kabut lintas-batas, dengan maksud 

untuk meminimalkan konsekuensi dari pencemaran kabut lintas-

batas; dan 

(iii) mengambil tindakan hukum, administratif, dan/atau lainnya untuk 

melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian. 

2.1.3 Landasan Yuridis 

 ASEAN memiliki perjanjiannya sendiri mengenai insiden kabut yang 

terjadi di kawasan Asia Tenggara: 

2.1.3.1 The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 

 a.  Artikel 2 

“Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mencegah dan memantau 

pencemaran kabut lintas batas akibat kebakaran lahan dan/atau hutan 

yang harus dikurangi, melalui upaya nasional bersama dan kerja 

sama regional dan internasional yang intensif. Ini harus dilakukan 

dalam konteks keseluruhan pembangunan berkelanjutan dan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. (The objective of this 

Agreement is to prevent and monitor transboundary haze pollution 

as a result of land and/or forest fires which should be mitigated, 

through concerted national efforts and intensified regional and 

international co-operation. This should be pursued in the overall 
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context of sustainable development and in accordance with the 

provisions of this Agreement).” 

b. Pasal 28; Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan dan Aksesi  

“Perjanjian ini harus diratifikasi, diterima, disetujui atau diaksesi 

oleh Negara-negara Anggota. Itu harus dibuka untuk aksesi dari hari 

setelah tanggal di mana Perjanjian ditutup untuk ditandatangani. 

Instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi akan 

disimpan pada Depositary. (This Agreement shall be subject to 

ratification, acceptance, approval or accession by the Member 

States. It shall be opened for accession from the day after the date 

on which the Agreement is closed for signature. Instruments of 

ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited 

with the Depositary).” 

2.1.3.2  UU No. 41/1999 tentang Kehutanan 

Pasal 78 ayat (3) 

“Pelaku pembakaran hutan diancam dengan pidana penjara paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).” 

2.1.3.3  UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Pasal 88 

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya 

menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, 

dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan 
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hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa 

perlu pembuktian unsur kesalahan.” 

2.1.3.4 UU No. 39/2014 tentang Perkebunan  

Pasal 108 

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau 

mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah).” 

2.1.3.5  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan 

“1. Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui kegiatan: 

a. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan; 

b. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan; 

c. Penanganan pasca kebakaran/ pemulihan hutan dan lahan. 

2. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk 

melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku 

kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan. 
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4. Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang 

tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat 

dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.”  

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Abdul Charis: “Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan 

Hidup di Kawasan Industri Berbasis Peningkatan 

Sustainable Development di Kota Semarang”, Tesis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Hasil Penelitian: 

a. Penelitian ini mengambil contoh kasus yaitu di CV Slamet Widodo 

di Semarang, dimana dalam proses produksinya menimbulkan bau 

menyengat akibat penjemuran terasi yang dilakukan di luar ruangan 

sehingga menyebabkan polusi udara berupa bau menyengat di 

Kawasan Industri Terboyo. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

setempat setelah mendapat laporan mengunjungi pabrik CV tersebut 

untuk mengumpulkan bukti telah dilakukannya pelanggaran agar 

dapat dijatuhkan sanksi administrasi. Selain itu, bukti tes bau 

menunjukan CV melakukan pelanggaran hingga dijatuhi sanksi 

seperti pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebelum 

diberlakukannya paksaan pemerintah. 

b. Usaha DLH setempat untuk menghilangkan pencemaran bau di KI 

terkait yaitu dengan peningkatan pembangunan berkelanjutan yang 

mengacu pada prinsip sustainable development yang menjunjung 
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keseimbangan dari segi ekonomi, keadilan (sosial) masyarakat dan 

ekologi. 

2. Fitria: “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL) Berdasarkan 

Undang-Undang 32 Tahun 2009 di Kota Jambi”, Jurnal 

Ilmu Hukum. 

Hasil Penelitian: 

Penelitian ini mengambil penelitian dari penegakan AMDAL di 

Kota Jambi dimana dapat dilihat peranan instansi dalam memberikan 

keputusan terkait AMDAL merupakan hal yang amat penting, karena 

AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. 

3. Eka Deviani: “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis 

Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di 

Kota Bandar Lampung”, Jurnal Universitas Lampung. 

Hasil Penelitian: 

Penegakan hukum lingkungan dapat pula dilihat dari sudut pidana, 

dan pemrakarsa atau pimpinan perusahaanlah yang harus menaggung denda 

atau pidana kurungan. Selain itu juga ditemukan faktor penghambat 

penegakan AMDAL yaitu faktor hukum, faktor aparat (pemerintah), dan 

faktor ekonomi. 

4. Absori dan Nunik Nurhayati: “Kebijakan Perizinan, Sengketa 

Lingkungan Hidup dan Kepentingan Investasi”, Jurnal Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Hasil Penelitian: 
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Penelitian berkaitan dengan perizinan lingkungan, apabila timbul 

seketa tidak hanya dapat diselesaikan dengan administrasi, namun juga 

dengan perdata atau bahkan pidana. Selain itu, penyelesaian sengketa 

lingkungan yang dilakukan melalui pengadilan membutuhkan waktu yang 

lama sehingga kurang memuaskan para pihak. 

5. Fachreza Akbar Hidayat dan Ahmad Basuki: “Perizinan Lingkungan 

Hidup dan Sanksi Pidana Bagi Pejabat Pemberi Izin”, Jurnal Fakultas 

Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

Hasil Penelitian: 

Persyaratan izin lingkungan seperti diatur Pasal 22 UUPPLH dengan 

syarat yaitu harus memiliki AMDAL, yang kemudian disusun menjadi 

dokumen AMDAL. Kepada pejabat yang tidak mengikuti prosedur dapat 

dijatuhi sanksi sesuai dengan Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH. Dimana 

bentuk sanksi yang dirumuskan adalah pidana penjara dan pidana denda. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1   Teori Pertanggung Jawaban Mutlak 

 Asas tanggung jawab mutlak (strict liability) telah berkembang 

sejak lama dan berasal dari kasus di Inggris (Rylands v. Fletcher) pada tahun 

1868. 70  Setelah adanya kasus ini Indonesia kemudian mengadopsinya 

menjadi berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi–

konvensi internasional. Adopsi ini menjadi bentuk kewajiban Indonesia 

dalam mempedomaninya. Bermula dari UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 10/1997 

 
70 Koesnadi Harjasoemantri, Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak), Jakarta: Paper presented at 

the Lokakarya Legal Standing & Class Action, 1998, hlm 1. 
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tentang Ketenaganukliran, UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai 

pertanggung jawaban secara mutlak (Strict Liability) atas perbuatan 

pencemaran dan perusakan lingkungan. 

Doktrin strict liability dalam hukum pidana dikemukakan oleh 

Roeslan Saleh yang menyatakan:71  

“…dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika 

ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula 

melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan menilai yang dapat 

menjadi syarat ditiadakanyya pengenaan pidana, sehingga dalam 

perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan 

pidananya cukup dengan strict liability. Yang dimaksud dengan ini adalah 

adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa 

adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan 

suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap 

bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun 

dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang 

ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan 

kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak 

dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus 

dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh 

perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang 

dapat meniadakan pengenaan pidana.” 

 

 
71  Roeslan Saleh, Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Jakarta: 

BPHN, 1984, hlm.50-51. 
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