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I. Pendahuluan 

Kebakaran hutan yang terjadi lebih dari 4 bulan pada tahun 2015 di Indonesia telah mendapatkan 

sorotan luar biasa dari publik dalam dan luar negeri. Kebakaran hutan ini bahkan telah menimbulkan 

korban jiwa dan kerugian materiil yang juga memiliki dampak hingga ke negara tetangga seperti 

Malaysia dan Singapura. Setidaknya 10,000 hektare tanah di beberapa provinsi (mayoritas di wilayah 

Sumatera dan Kalimantan) telah terbakar akibat dari penggunaan cara „tebang dan bakar‟ (slash and 

burn) –metode diketahui „efektif‟ untuk membersihkan lahan untuk menanam tanaman produktif- 

yang mulanya terjadi dalam skala kecil hingga besar yang tidak pernah mendapatkan ruang evaluasi 

maupun pengawasan praktik yang potensial memberikan kerugian besar kepada publik.  

 

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memproduksi minyak kelapa sawit dengan jumlah 

perkebunan sawit yang masif. Langkah perusahaan-perusahaan berskala multi-nasional (baik yang 

dikelola oleh perusahaan berdomisili di Indonesia maupun di luar) kerap menggunakan cara slash and 

burn untuk mempercepat proses produksi kelapa sawit secara luas. Metode slash and burn telah 

dilakukan tanpa kontrol mengakibatkan kebakaran hutan dan asap yang terjadi setiap tahun. Namun 

tahun ini kebakaran hutan dan asap di Indonesia diperburuk dengan panjangnya musim kering dan 

dampak dari hadirnya badai El Nino di kawasan pasifik; dampak residu emisi asap yang muncul dari 

kebakaran hutan bahkan telah diperkirakan melampaui dari residu harian emisi Amerika Serikat.
1
 

 

Meningkatnya korban jiwa, maupun warga yang menderita beragam penyakit pernafasan adalah 

potret dari dampak praktik pembakaran hutan di Indonesia. Namun demikian terdapat kerugian-

kerugian potensial lainnya yang berimplikasi pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi 

manusia, seperti hak atas hidup, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, akses air yang 

layak, hak atas pendidikan, ekonomi maupun perlindungan masyarakat hukum adat yang dominan 

masih menetap di wilayah-wilayah hutan harus terpaksa berpindah akibat tempat penghidupannya 

habis terbakar. Situasi lain dalam perlindungan suaka margasatwa dan cagar alam adalah terancamnya 

hewan-hewan seperti orangutan, macan, harimau maupun ekosistem yang penting untuk dilindungi 

demi berjalannya rantai kehidupan.Situasi ini patut diduga sebagai tindak pidana dimana telah terjadi 

kejahatan kemanusiaan dengan korban ratusan ribu  hingga jutaan jiwa.
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Setidaknya terdapat 6 provinsi di Indonesia telah mendeklarasikan kedaruratan pasca perluasan 

kebakaran hutan. Banyak organisasi lingkungan hidup dalam dan luar Indonesia telah terlibat dalam 

advokasi nasional maupun internasional untuk mendorong agenda penghentian kebakaran hutan, 

menurunkan angka emisi asap, termasuk memberikan bantuan langsung kepada warga yang menderita 

beragam penyakit pernafasan maupun ekses penyakit lainnya. Pemerintah Indonesia masih dipandang 

lambat dalam merespons meluasnya pembakaran hutan. Lambannya pertanggungjawaban negara 

dapat dilihat dalam beberapa tingkat kebijakan. Pertama, ruang penegakan hukum. Kepolisian Negara 

Republik Indonesia masih terlihat gamang dalam memproses secara pidana individu-individu yang 

diduga kuat terkait dengan kejahatan pembakaran hutan di Indonesia. Kedua, minimnya koordinasi 

antara lembaga-lembaga negara terkait dengan tanggap situasi darurat; khususnya memprioritaskan 

langkah pemadaman titik api dan situasi kesehatan warga di beberapa wilayah utama pembakaran 

hutan. Ketiga, Pemerintah Indonesia tidak memaksimalkan dukungan negara-negara kawasan Asia 

Tenggara guna mempercepat proses penanganan pembakaran hutan. Hadirnya respons dari beberapa 

pejabat tinggi negara yang menyatakan bahwa tidak akan membuka nama-nama perusahaan yang 

terlibat dalam kejahatan pembakaran hutan juga kontraproduktif dengan semangat pemerintah untuk 

menyelesaikan permasalahan pembakaran hutan di Indonesia yang selalu terjadi setiap tahun.  

 

                                                 
1  Perbandingan data ini lebih lanjut dianalisa dari Global Fire Emissions Database. Lihat: Nancy Harris et al. 2015. 

Indonesia‟s Fire Outbreaks Producing More Daily Emissions Entire US Economy. Artikel dapat diakses di: 

http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%E2%80%99s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-

economy. Diakses pada 30 Oktober 2015.  
2 Lihat: http://www.theguardian.com/world/2015/oct/26/indonesias-fires-crime-against-humanity-hundreds-of-thousands-

suffer. Diakses pada 30 Oktober 2015.  

http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%25E2%2580%2599s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy
http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%25E2%2580%2599s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/26/indonesias-fires-crime-against-humanity-hundreds-of-thousands-suffer
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/26/indonesias-fires-crime-against-humanity-hundreds-of-thousands-suffer
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Tulisan ini diharapkan bisa memberikan suatu catatan khususnya dalam melihat aksi pembakaran 

hutan yang amat meluas, namun tidak diikuti dengan agenda pertanggungjawaban negara guna 

meminimalisir dampak dan risiko termasuk ruang ganti rugi dari pembakaran tersebut kepada warga 

maupun mereka yang mendapatkan kerugian langsung dari tindakan pembakaran hutan tersebut. 

KontraS akan menggunakan standar akuntabilitas dan hak asasi manusia guna memberikan ukuran 

dan penilaian penanganan pembakaran hutan di Indonesia. Diharapkan analisa ini bisa mendorong 

diambilnya kebijakan yang mengikat secara hukum, termasuk mengambil langkah-langkah efektif 

untuk memulihkan hak-hak korban dan warga Indonesia yang menderita sejumlah kerugian.  

 

Tulisan ini disusun dengan beberapa temuan yang dikumpulkan KontraS melalui beberapa situs utama 

yang dapat diakses publik untuk memantau persebaran titik api, asap, kerugian dan lain sebagainya. 

KontraS akan menganalisa beberapa fokus yaitu titik api, luasnya pembakaran hutan dan lahan, 

indeks standar pencemaran udara, agenda penegakan hukum hak-hak asasi yang terlanggar. KontraS 

juga menggunakan pendekatan hak asasi manusia untuk mengukur sejauh mana kerugian warga 

memiliki implikasi pada perlindungan hak-hak asasi manusia yang idealnya wajib dilindungi oleh 

negara.  

 

II. Gambaran Situasi 

 

II.1. Titik api dan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) melakukan pencatatan secara berkala dalam jumlah titik api di daerah menggunakan 

dua satelit utama, yaitu Satelit NOAA-18 dan Satelit Terra & Aqua yang secara publik dapat diakses 

menggunakan aplikasi SiPongi pada laman daring Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan.
3
Berdasarkan pencatatan tersebut, jumlah titik api dari tanggal 1 Januari s/d 30 Juli 2015 

adalah 5.284 titik.
4
Kondisi semakin mengkhawatirkan dibulan Oktober ditunjukkan pada satelit Terra 

Aqua, wilayah Pulau Sulawesi dan Papua juga ikut terbakar dengan jumlah 1.545 titik api di seluruh 

Indonesia. Total 801 titik api di Pulau Sulawesi berasal dari lahan pertanian dan perkebunan. Jumlah 

sebenarnya sesungguhnya lebih banyak karena satelit tidak mampu menembus pekatnya asap di 

Sumatera dan Kalimantan.
5
 

 

Titik api yang semakin meluas dan tidak bisa ditanggulangi oleh pemerintah kemudian menyebabkan 

meningkat pesatnya luas kebakaran hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

mengeluarkan angka 10.531 hektare sebagai luasan lahan dan hutan yang terbakar hingga 20 Oktober 

2015.
6
 Jika diperhatikan pada Agustus 2015 hingga Oktober 2015 terjadi peningkatan luas kebakaran 

hutan mencapai lebih dari 3 kali lipat. Peningkatan titik api yang cukup drastis terkesan aneh karena 

seakan pemerintah melakukan pembiaran dalam menyikapi fenomena pembakaran hutan. Banyak 

pihak mengkritisi lambatnya keputusan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah. Bahkan Kepala 

BNPB mengunggah foto bibit sawit baru di lahan yang telah terbakar beserta tulisan"Habis bakar 

terbitlah sawit," di twitter pribadinya pada Rabu, 21 Oktober 2015. Ini menegaskan indikasi 

kesengajaan pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. 

 

Hal serupa juga dialami oleh wilayah Papua dan Indonesia bagian timur lainnya. Tercatat sejak Juli 

hingga 20 Oktober 2015, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa luas hutan 

dan lahan yang terbakar di Papua mencapai 354.191 hektare. Akibat bertambahnya titik api di wilayah 

selatan Papua, mengakibatkan kabut asap di Kota Timika kian hari kian pekat dan mengakibatkan 

                                                 
3 Lihat: aplikasi SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dapat diakses di: 

http://www.sipongi.menlhk.go.id. Diakses pada 30 Oktober 2015.  
4Lihat: Siaran Pers Nomor : S. 494 /PHM-1/2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Pantuan Hostspot 

dan Upaya Penanganannya per Tanggal 30 Juli 2015.  
5 Lihat: BNPB.2015. Sulawesi-pun Ikut-ikutan Terbakar Hotspot. Dapat diakses 

di:http://www.bnpb.go.id/berita/2654/sulawesi-pun-ikut-ikutan-terbakar-hotspot-801 diakses pada 24 Oktober 2015 
6 Lihat: aplikasi SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Luas Kebakaran. Dapat diakses di: 

http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran. Diakses pada 27 Oktober 2015.  

http://www.sipongi.menlhk.go.id/
http://www.bnpb.go.id/berita/2654/sulawesi-pun-ikut-ikutan-terbakar-hotspot-801
http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran
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seluruh penerbangan komersail senpat dihentikan. Tercatat sudah 15 tahun Kota Timika tidak pernah 

tertutup kabut asap pekat.
7
 

 

Panjangnya masa El-Nino
8
 pada tahun 2015 juga ikut memperparah kondisi dan sebaran titik api. 

Fenomena ini memberikan efek pada tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan yang semakin 

berkurang dan mundurnya periode musim penghujan 2015/ 2016 di beberapa wilayah.
9
 Sayangnya El-

Nino tidak menjadi fenomena yang dianggap cukup serius dimana Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah memprediksi bahwa dalam bulan Juli - November 2015 

akan terjadi El Nino moderat sampai kuat menghampiri Indonesia. Ditambah lagi, pemerintah 

sebenarnya telah mempunyai pengalaman kebakaran hutan yang diperparah oleh El-Nino pada kasus 

kebakaran tahun 1997.
10

 

 

Risiko dari ketidaktertanggulanginya perluasan kebakaran ini kemudian membakar lahan gambut. 

Kondisi lahan gambut yang sudah diubah oleh perusahaan untuk kepentingan kebun sawit dengan 

mengeringkan, menebang dan menggali tanah di lahan gambut berakibat kontur lahan gambut rusak 

dan mudah terbakar.
11

 Tentu saja jika kebakaran ataupun pembakaran ini tetap dilakukan akan sangat 

signifikan untuk mempercepat pemanasan global.Kebakaran di lahan gambut sulit dipadamkan karena 

menghasilkan banyak kabut tebal dan asap yang berbau dan menyebabkan asap yang mencemarkan 

udara dan menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).  

 

II.2. ISPU 

Indonesia menggunakan istilah Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) untuk melaporkan 

konsentrasi populasi udara sehari-hari.
12

 Beberapa daerah pada bulan Juli hingga Septembermencapai 

angka ISPU yang sangat tinggi seperti Pekanbaru, Pontianak, Kampar, Siak, bahkan Kota 

Palangkaraya mencapai angka 1.912.
13

Hinga bulan Oktober, kondisi udara tidak membaik dan justru 

semakin buruk. Pada 20 Oktober 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan 

siaran pers mengenai angka ISPU dimana tidak menunjukkan ada perubahan yang berarti, berikut 

tabel ISPU pada beberapa kota tersebut: 

 

 

 

                                                 
7 Lihat: Sindonews. 2015.Hutan Papua Terbakar Penerbangan Dihentikan. Artikel dapat diakses di:  

http://daerah.sindonews.com/read/1053883/174/hutan-papua-terbakar-penerbangan-dihentikan-1445066491 diakses pada 2 

November 2015 
8El-Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di 

samudra Pasifik sekitar ekuator khususnya di bagian tengah dan timur. Karena lautan dan atmosfer adalah dua sistem yang 

saling terhubung, maka penyimpangan kondisi laut ini menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kondisi atmosfer yang 

pada akhirnya berakibat pada terjadinya penyimpangan iklim. Fenomena menyebabkan wilayah sekitar Indonesia umumnya 

mengalami penurunan suhu. Akibatnya, terjadi perubahan pada peredaran masa udara yang berdampak pada berkurangnya 

pembentukan awan-awan hujan di Indonesia. Lihat lebih lanjut: BMKG. 2015. Sejarah Dampak El Nino di Indonesia. 

Informasi dapat diakses di: 

http://www.bmkg.go.id/bmkg_pusat/lain_lain/artikel/Sejarah_Dampak_El_Nino_di_Indonesia.bmkg#ixzz3pkHF1AtK 
9  Lihat: Berita RRI. 2015. Pemerintah Dinilai Lamban Antisipasi Kebakaran Hutan. Artikel dapat diakses di: 

http://www.rri.co.id/post/berita/198019/nasional/pemerintah_dinilaii_lamban_antisipasi_kebakaran_hutan.html diakses pada 

27 Oktober 2015. 
10 Lihat lebih lanjut: BMKG. 2015. Sejarah Dampak El Nino di Indonesia. Informasi dapat diakses di: 

http://www.bmkg.go.id/bmkg_pusat/lain_lain/artikel/Sejarah_Dampak_El_Nino_di_Indonesia.bmkg#ixzz3pkHF1AtK 
11Indonesia padahal memiliki 20 juta hektare yang sebagian sebagian besar terletak di Sumatra dan Kalimantan. Kebakaran 

hutan berskala besar yang terjadi tahun 1997-1998 telah melahap sekitar 10 juta hektare lahan gambut. Perlu diketahui lahan 

gambut merupakan penyerap emisi gas rumah kaca yang sangat signifikan. Jika lahan gambut dibuka dan apalagi dibakar, 

maka emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer sangatlah besar (3 – 10 kali emisi gas rumah kaca yang dilepaskan 

oleh ekosistem lainnya di daratan). Akibatnya, terhitung 0,81-2,57 gigaton karbon dilepas ke atmosfer. 
12Untuk mengetahui lebih lanjut pembagian angka dan indikator ISPU yang digunakan oleh Indonesia, lihat Keputusan 

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) No. Kep-07/Kabapedal/11/1997 tentang Pedoman Teknis 

Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara Bapedal pada : http://www.cets-

uii.org/BML/Udara/ISPU/ISPU%20%28Indeks%20Standar%20Pencemar%20Udara%29.htm 
13Lihat: http://bnpb.go.id/berita/2604/kualitas-udara-di-palangkaraya-pekanbaru-dan-pontianak-level-berbahaya 

http://daerah.sindonews.com/read/1053883/174/hutan-papua-terbakar-penerbangan-dihentikan-1445066491
http://www.bmkg.go.id/bmkg_pusat/lain_lain/artikel/Sejarah_Dampak_El_Nino_di_Indonesia.bmkg#ixzz3pkHF1AtK
http://www.rri.co.id/post/berita/198019/nasional/pemerintah_dinilaii_lamban_antisipasi_kebakaran_hutan.html
http://www.bmkg.go.id/bmkg_pusat/lain_lain/artikel/Sejarah_Dampak_El_Nino_di_Indonesia.bmkg#ixzz3pkHF1AtK
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Informasi ISPU 20 Oktober 2015 

Provinsi Angka ISPU Kategori 

Riau 639,14 Berbahaya 

Jambi 768,18 Berbahaya 

Sumatera Selatan 404,75 Berbahaya 

Kalimantan Barat 601,85 Berbahaya 

Kalimantan Tengah  2.148,94 Berbahaya 

Kalimantan Selatan 132,12 Sedang 

 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14

 

 

Tingginya angka ISPU membuat penggunaan masker biasa tidak lagi mampu untuk mencegah 

partikel asap berbahaya terhirup. Kondisi buruk ini akan amat signifikan memengaruhi pemenuhan 

dan perlindungan hak-hak dasar, utamanya kelompok warga yang rentan mendapatkan kerugian 

signifikan dari praktik ini yaitu kelompok anak-anak, lansia, hingga masyarakat hukum adat yang 

dominan tinggal di wilayah hutan rimba di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga 

Papua. 

 

II.3. Penegakan Hukum 

Merujuk pada data dan informasi yang dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(Walhi), menunjukkan mayoritas titik api berada di dalam konsesi perusahaan. Di wilayah Hutan 

Tanaman Industri (HTI) 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168. Jika dilihat berdasarkan data 

LAPAN periode Januari-September 2015 ada 16.334 titik api, 2014 ada 36.781. Berdasarkan data 

NASA FIRM 2015 ada 24.086 titik api, dan 2014 ada 2.014 titik di lahan konsesi. Berikut merupakan 

diagram perbandingan titik api di lahan konsesi milik perusahaan dan di lahan non konsesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Walhi, 2015 

                                                 
14Lihat: Siaran Pers Kementerian LHK No. Nomor : S.670/PHM-1/2015. Mari Selamatkan Satwa dari Kebakaran Lahan 

Hutan. Diakses di: 

Http://ppid.dephut.go.id/files/siaran_pers/Sipers__Penyelamatan_Satwa_terdampak_kebakaran_Ok_(1).docx 
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui kebakaran hutan disebabkan 99% akibat 

manusia. Pembakaran dalam rangka pembersihan lahan untuk kepentingan perkebunan dilakukan 

karena alasan ekonomis, lebih cepat dan lebih mudah dilakukan dibandingkan menyiapkan lahan 

tanpa bakar. Pada beberapa masyarakat hukum adat di Indonesia, praktik ini sudah berlangsung sejak 

lama. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang diolah Institut Pertanian Bogor (IPB) menjelaskan 

pola pembakaran masyarakat adat untuk kepentingan perladangan tidak memiliki resiko besar dalam 

isu perluasan kebakaran maupun asap. 
15

 

 

Permasalahan muncul ketika praktik pembakaran diikuti oleh para perusahaan besar dengan 

memanfaatkan musim kebakaran dan El-Nino. Modus pembakaran ini tidak lepas dari hitungan 

untung-rugi perusahaan tanpa memperdulikan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Kepala BNPB 

menyatakan dengan biaya pembukaan lahan perusahaan dengan cara dibakar hanya membutuhkan Rp 

600-800 ribu per hektare, sedangkan tanpa membakar butuh Rp 3,4 juta per hektare. Kemudian 

diketahui bahwa harga lahan melonjak setelah dibakar. Hasil penelitian dari The Center for 

International Forestry Research (CIFOR) menunjukkan, harga lahan sebelum dibakar adalah delapan 

juta rupiah dan setelah pembakaran menjadi 11 juta rupiah.
16

Selain itu, muncul indikasi perusahaan 

melakukan pembakaran bukan hanya untuk land clearing atau penyiapan lahan, tetapi juga untuk 

mengklaim asuransi. Modus klaim asuransi dilakukan beberapa perusahaan ketika dalam hitungan 

ekonomi lahan tidak produktif kemudian dihanguskan dan klaim asuransi atas lahan tersebut 

digunakan untuk membuka kebun baru di wilayah lain.
17

 Perbuatan tersebut dapat dijerat dengan 

Undang-undang (UU) No 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan UU No 32 tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki ancaman hukuman 10 tahun penjara 

dan denda Rp10 miliar 

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan laporan penegakan hukum 

kebakaran hutan dimana  menyebutkan areal kebakaran tahun 2015 diindikasi berada di 413 entitas 

perusahaan. Dari total 413 entitas, 34 lokasi telah diverifikasi yang kemudian diklasifikasi dan 

diklarifikasi oleh 61 Tim Satgas khusus Pengawasan Kebakaran Lahan dan Hutan, hingga akhirnya 27 

entitas telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaaan (BAP). 

 

Sebelumnya pada tanggal 22 September 2015, Sekjen Kementerian LHK telah mengumumkan bahwa 

Kementerian LHK telah membekukan izin 3 perusahaan perkebunan dan mencabut 1 izin perusahaan 

hutan (HPH/HTI) karena terbukti melakukan pembakaran hutan di Sumatera Selatan dan Riau. 
18

 

Kementerian kemudian telah mengeluarkan laporan perkembangan hasil dari tim satgas khusus 

Pengawasan Kebakaran Lahan dan Hutan bahwa terdapat 10 (sepuluh) entitas baru yang izinnya 

Paksaan Pemerintah, Dibekukan dan Dicabut,yaitu:  

 

                                                 
15Penelitian mengambil contoh kebiasaan masyarakat adat Kasepuhan Ciptaelar yang merupakan peladang berpindah dan 

menetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai kearifan lokal untuk mencegah kebakaran hutan dan 

lahan dengan membuka lahan pada musim kemarau dan tidak membuka ladang dekat kawasan taman nasional dimana 

terdapat kepercayaan lokal masyarakat terhadap hutan. Masyarakat adat tersebut ternyata melakukan pembukaan lahan 

dengan teknik pembakaran tumpukan searah angin yang secara turun menurun telah dilakukan sejak zaman kasepuhan 

berdiri. Berdasarkan penelitian: Lailan Syaufina dan Fransisxo GS Tambunan. Jurnal Silvikultur Tropika. Kearifan Lokal 

Masyarakat Adat dalam Pencegahan Kebakaran  Hutan dan Lahan (Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan  Ciptagelar 

Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, KabupatenSukabumi Propinsi Jawa Barat . Vol.04 No.3. 2015. Hal: 166-170. Dapat 

diakses di: http://journal.ipb.ac.id/index.php/jsilvik/article/viewFile/8970/7022 diakses pada 25 Oktober 2015 
16 Lihat: BNPB.2015. Masyarakat dalam penanggulangan bencana asap. Artikel dapat diakses di: 

http://www.bnpb.go.id/berita/2577/masyarakat-dalam-penanggulangan-bencana-asap diakses pada 20 Oktober 2015 
17 Lihat: Mongabay. 2015. Menyibak kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang. Artikel dapat diakses di: 

http://www.mongabay.co.id/2015/07/13/buku-menyibak-kebakaran-hutan-dan-lahan-yang-terus-berulang/  diakses pada 18 

Oktober 2015 
18Lihat: Siaran Pers Nomor : S. 654/PHM-1/2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Perkembangan 

Penanganan Penegakan Hukum Kebakaran Lahan dan Hutan. Dokumen dapat diakses di: 

http://ppid.dephut.go.id/siaran_pers/browse/180 diakses pada 20 Oktober 2015 

http://journal.ipb.ac.id/index.php/jsilvik/article/viewFile/8970/7022
http://www.bnpb.go.id/berita/2577/masyarakat-dalam-penanggulangan-bencana-asap
http://www.mongabay.co.id/2015/07/13/buku-menyibak-kebakaran-hutan-dan-lahan-yang-terus-berulang/
http://ppid.dephut.go.id/siaran_pers/browse/180


 

7 

A. 4 (empat) entitas Paksaan Pemerintah (terdiri dari 2 perkebunan dan 2 HPH/HTI) dengan rincian 

sebagai berikut:  

 

No. Inisial Nama Perusahaan Jenis Usaha Lokasi 

1 PT. BSS Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat 

2 PT. KU Perkebunan Provinsi Jambi 

3 PT. IHM HTI Provinsi Kalimantan Timur 

4 PT. WS HTI Provinsi Jambi 

 

B. 4 (empat) entitas Pembekuan Izin (terdiri dari 3 HPH/HTI dan 1 Perkebunan), dengan rincian 

sebagai berikut:  

 

No. Inisial Nama Perusahaan Jenis Usaha Lokasi 

1 PT. SBAWI HTI Provinsi Sumatera Selatan 

2 PT. PBP HPH Provinsi Jambi 

3 PT. DML HPH Provinsi Kalimantan Timur 

4 PT. RPM Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 

 

C. 2 (dua) entitas Pencabutan Izin (terdiri dari HPH/HTI), dengan rincian sebagai berikut:  

 

No. Inisial Nama Perusahaan Jenis Usaha Lokasi 

1 PT. MAS HTI Provinsi Kalimantan Barat 

2 PT. DHL HTI Provinsi Jambi 

 

Untuk proses pidana sedang dilakukan penyelidikan oleh PPNS KLHK terhadap 26 entitas, termasuk 

18 perusahaan telah ditingkatkan ke penyidikan. Mabes Polri kemudian pada 28 Oktober 2015 telah 

mendapatkan 264 laporan kasus pembakaran hutan. Ditemukan bahwa hanya dua perkara yang 

berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan berstatus P-21. Kasus yang telah lengkap juga 

ternyata menyasar pelaku individual, bukan korporasi, yaitu ditangani oleh Polda Riau.  Hanya 

terdapat 9 berkas perusahaan yang telah mencapai tahap penyidikan. Data Kabareskrim terakhir 

menunjukkan jumlah tersangka pembakar hutan saat ini telah mencapai 230 orang dan 17 korporasi. 
19

 

 

Namun tetap mengecewakan bahwa nama perusahaan sampai saat ini belum diumumkan dengan 

alasan akan berdampak buruk pada kondisi perekonomian daerah dan nasional. Alasan yang 

menghalangi hak atas informasi masyarakat indonesia yang menjadi korban, tanpa dasar yang jelas, 

dinyatakan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut 

Panjaitan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Siti Nurbaya. 
20

 Tentu saja keputusan 

sepihak pemerintah amat bertentangan dengan rezim keterbukaan informasi yang telah dipromosikan 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  

                                                 
19 Lihat: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151028121057-20-87862/dari-264-laporan-pembakaran-hutan-baru-dua-

siap-disidangkan/ 
20ibid 
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Terkait dengan perkembangan kasus terbaru, KontraS telah menggunakan mekanisme Keterbukaan 

Informasi Publik, sesuai dengan standar yang diatur pada UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik untuk meminta informasi penegakan hukum kepada kepolisian di 5 wilayah provinsi 

yang menjadi lokasi titik awal api.Surat permohonan informasi dikirimkan pada tanggal 31 Oktober 

2015. Informasi penting ini diharapkan bisa menggali lebih dalam lagi siapa (baik aktor negara, non 

negara, individul maupun kolektif korporas) yang harus bertanggung jawab dalam aksi pembakaran 

hutan dan perluasan asap. Namun demikian, sebelum ada jawaban resmi dari 5 kepolisian daerah, Tim 

KontraS telah mendapatkan informasi langsung dari Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda 

Jambi, AKBP Kuswahyudi Tresnadi bahwa sudah ada 4 kasus perusahaan tersangkut kasus 

pembakaran lahan dan hutan yaitu: Direktur Utama PT Dyera Hutan Lestar (DHL), Darmawan Satya 

Eka Pulungan (Manajer Operasional PT Argo Tumbuh Geilang Abadai, ATGA), yang berlokasi di 

Kabuparen Muaro Jambi, Munadi (Manager Operasional PT RKK Muarajambi) dan S Purba 

(Manager Operasional PT. TAL, Kabuparen Tebo). Mereka dikenakan pasal 108 jo pasal 113 ayat (1) 

Undang-undang (UU) No 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan pasal 98 ayat (1) atau pasal 99 ayat 

(1) jo pasal 118 UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Lebih lanjut, berkas dari 4 kasus 

tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan dan sekarang masih menunggu apakah ada 

kekurangankekurangan yang harus segera dilengkapi.
21

 

 

Pertanggungjawaban Korporasi dan HAM 

Mengingat bahwa kelompok bisnis dan korporasi tidak memiliki kewajiban yang setara dengan negara 

di bawah prinsip-prinsip hukum HAM internasional, maka terdapat perdebatan serius dan berlanjut 

terkait dengan diskusi untuk mendorong ruang pertanggungjawaban kelompok-kelompok bisnis dan 

korporasi. Melalui Ruggie Principles diharapkan bisa membuka ruang diskusi konstruktif pada agenda 

akuntabilitas kelompok-kelompok bisnis dan korporasi pada isu bisnis dan HAM di masa depan. 

Sederhananya, ke-31 prinsip yang terkandung di dalam panduan ini dapat dibedakan menjadi 3 

kewajiban utama: 

(1) Kewajiban negara untuk melindungi HAM, di mana pemerintah harus melindungi 

individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis; 

(2) Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yang berarti tidak melanggar 

HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah 

dampak negatif dari operasional korporasi 

(3) Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, 

baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.  

 

Berangkat dari ketiga pilar di atas, ada sejumlah kewajiban yang ditekankan kepada kelompok-

kelompok bisnis untuk memasukkan sejumlah prinsip-prinsip HAM universal di dalam 

operasionalisasi bisnis yang mereka jalani. Mengapa?  

 

Pertama, Ruggie Principles menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi individu-individu 

dari praktik kekerasan dan pelanggaran HAM di sektor bisnis. Panduan ini mensyaratkan negara untuk 

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan menyediakan 

mekanisme ganti rugi atas kejahatan bisnis yang terjadi, melalui kebijakan-kebijakan yang efektif, 

mekanisme legislasi, regulasi dan mekanisme pengadilan yang bisa ditempuh. Kewajiban ini 

sebenarnya berasal dari ruang hukum yang mengikat dari agenda ratifikasi instrumen-instrumen HAM 

internasional.  

 

Kedua, Ruggie Principles menjelaskan tentang standar pertanggungjawaban bisnis yang sejalan 

dengan universalisme HAM, dan kemampuan para pelaku bisnis korporasi untuk mengambil langkah-

langkah yang harus diambil untuk “mengenal dan menunjukkan” bahwa mereka akan melakukannya. 

                                                 
21Informasi di dapat KontraS pada tanggal 2 November 2015.  
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Tanggung jawab korporasi dalam isu bisnis dan HAM harus dilakukan agar mereka memahami 

dampak, menghindari praktik pelanggaran HAM dan kemampuan untuk mengatasi dampak aktual 

yang mungkin muncul. Kelompok bisnis dan korporasi juga harus menyediakan mekanisme ganti rugi 

apabila ada pembuktian yang menyatakan keterlibatan kelompok bisnis korporasi yang menyebabkan 

terpicunya praktik pelanggaran HAM.  

 

Ketiga, negara harus menjamin ketersediaan ruang mekanisme ganti rugi yang efektif untuk 

melindungi masyarakat dari segala praktik bisnis yang merugikan publik dan atau pelanggaran HAM, 

melalui lembaga-lembaga peradilan maupun mekanisme non-yudisial yang tersedia. Kelompok bisnis 

korporasi juga diharapkan bisa membentuk mekanisme pengaduan operasional efektif bagi individu 

dan masyarakat yang potensial terkena dampak dari praktik-praktik bisnis anti HAM.  

 

Dalam kerangka yang lebih besar, Ruggie Principles telah memberikan seperangkat parameter kepada 

kelompok-kelompok bisnis dan korporasi  terhadap operasionalisasi bisnis yang sinergis dengan 

HAM. Melalui Ruggie Principles, diharapkan kepada kelompok-kelompok bisnis untuk memahami 

dan menghormati semua kategori hak-hak asasi manusia yang tercantum di dalam Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional 

Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menjadi ukuran utama dari ketiga pilar di atas.  

 

Dalam konteks asap dan pembakaran hutan, ketiga standar di atas harus menjadi konsiderasi 

Pemerintah Indonesia untuk mendorong landasan agenda penegakan hukum. Meski Ruggie Principles 

belum memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bagian dari instrumen hukum HAM internasional, 

namun semangat untuk mendorong auntabilitas aktor-aktor non-negara harus dapat ditangkap oleh 

setiap pemerintahan demokratik. 

 

III. Kerugian dan Pelanggaran HAM 

 

III.1. Kondisi hidup dan kesehatan  

Angka ISPU yang tinggi menyebabkan berbagai macam penyakit diderita oleh masyarakat.Dinas 

Kesehatan Provinsi Riau mengeluarkan informasi korban ISPA dari 29 Juni 2015 hingga 07 Oktober 

2015 telah mencapai total 61.764 jiwa. Kemudian pada 22 Oktober 2015 menurut data yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total penderita ISPA adalah 

450.431 jiwa.
22

ISPA bukanlah suatu penyakit yang bisa disepelekan jika praktik perluasan 

pembakaran hutan dan lahan meluas dan tidak terkendali. ISPA kemudian akan memberikan dampak 

dan risiko pada pemenuhan hak esensial warga. Bahkan KontraS telah mengetahui terdapat korban 

jiwa akibat kondisi tersebut. Berikut data yang dikumpulkan KontraS dari berbagai sumber informasi 

yang bisa dijadikan rujukan ilustrasi atas terancamnya hak atas hidup di Indonesia akhir-akhir ini. 

 

Korban Jiwa Bencana Asap 

Sumber: Dari berbagai sumber yang di olah KontraS 

Kategori Anak 

No

. 
Nama Usia Provinsi Tanggal 

Wafat 
Sebab Keterangan 

1 Dimas Aditya 

Putra 
2 tahun Jambi 9 September 

2015 
Asap menggumpal di 

punggung 
Tidak mendapatkan 

perawatan rumah 

sakit 

                                                 
22Untuk informasi rincian korban penderita ISPA dapat dilihat di: Siaran Pers Kementerian LHK No. Nomor : S.670/PHM-

1/2015. Mari Selamatkan Satwa dari Kebakaran Lahan Hutan. Diakses di: 

Http://ppid.dephut.go.id/files/siaran_pers/Sipers__Penyelamatan_Satwa_terdampak_kebakaran_Ok_(1).docx 
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2 Wahyuni 15 tahun Jambi 11 September 

2015 
Lendir pada paru-paru Siswa SMPN 5 

Kota Jambi 

3 Ramadhani 

Luthfi Aerli 
9 tahun Riau 21 Oktober 

2015 
Gumpalan asap pada 

paru-paru 
Siswa kelas 3 MIN 

Pekanbaru 

4 Muhanum 

Aggriawati 
12 tahun Riau 10 Oktober 

2015 
Gagal pernapasan akibat 

paru-paru disesaki 

lendir 

Siswi kelas 6 SDN 

171 Kulim Kec. 

Tanayan Raya 

5 Nabila Julia 

Rahmadani 
15 bulan Jambi 29 September 

2015 
Banyak terdapat dahak 

di dalam tubuh 
Tidak mendapat 

perawatan medis 

yang mencukupi 

6 Ardian 6 tahun Riau 19 oktober 

2015 
Ada cairan hitam dari 

paru-paru 
Keterangan dokter 

akibat paparan asap 

7 M Husen 

Saputra 
28 hari Sumatera 

Selatan 
6 Oktober 

2015 
Divonis dokter 

menderita ISPA 
Masih ada saudara 

korban yang 

menderita ISPA 

8 Salsabila 

Nadifa 
3 bulan Sumatera 

barat 
21 Oktober 

2015 
Diduga akibat terpapar 

asap 
Mendapat 

sanggahan dari 

pihak RSUD Lubuk 

sikaping 

9 Rizal 

Ahmadani 
9 tahun Kalimantan 

Selatan 
16 Oktober 

2015 
Luka di bagian kepala 

atas alis kiri akibat 

terganggu jarak 

pandang 

 

10 Intan 9 tahun Kalimantan 

Tengah 
14 September 

2015  
Mengalami sesak napas 

hebat hingga sulit 

berbicara 

Siswi SDN 3 

Baamang Tengah 

11 Agustinus 1 bulan 3 

hari 
Kalimantan 

Barat 
14 Oktober 

2015 
Kesulitan bernafas 

karena banyak lendir 
Diduga menderita 

ISPA 

12  Fahmi Ammar 1 tahun Kalimantan 

Utara 
21 Oktober 

2015 
Kesulitan bernapas dan 

paru-paru dipenuhi 

dahak akibat asap 

Korban juga 

menderita asma 

13 Ratu Anggraini 45 hari Kalimantan 

Tengah 
3 Oktober 

2015 
Dehidrasi hingga syok 

akibat diare 
Diduga akibat 

terlalu banyak 

menghirup asap 

14 Darent Saputra 18 bulan Sumatera 

Selatan 
13 Oktober 

2015 
Menderita sesak napas 

selama hampir 2 jam 
Diduga akibat 

menghirup kabut 

asap 

15 Arika Patina 

Ramadhani 
15 bulan Sumatera 

Selatan 
12 Oktober 

2015 
Akibat terlalu banyak 

menghirup asap 
Diduga menderita 

ISPA 

Kategori Dewasa 

16 Nortopedi 77 tahun Kalimantan 

Tengah 
4 oktober 

2015 
Lemas setelah banyak 

menghirup asap 

kebakaran 

Korban juga 

menderita luka 

bakar 

17 Kamashi 35 tahun Kalimantan 

barat 
9 September 

2015 
Kesulitan bernapas 

akibat terlalu banyak 

menghirup asap 

Penderita Asma 
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18 Lainem 45 tahun Riau 21 Juni 2015 Kesulitan bernapas 

akibat terlalu banyak 

menghirup asap 

Ditemukan di 

ladang milik 

korban 

19 Yunarlis 65 tahun Riau 23 Juli 2015 Tidak sadarkan diri 

akibat kesulitan 

bernapas 

Korban tewas 

terpanggang 

20 Muhammad 

Iqbal Hali 
31 tahun Riau 5 Oktober 

2015 
Kesulitan bernapas 

akibat terlalu banyak 

menghirup asap 

Korban merupakan 

anggota pns dan 

menderita asma 

21 Sardi 

Ramadoni 
19 tahun Riau 18 September 

2015 
Korban tewas di lokasi 

akibat jarak pandang 

yang terbatas 

Korban merupakan 

mahasiswa 

 

Kondisi di atas telah melanggar Pasal 28 A UUD 1945 tentang hak hidup, Pasal 3 pada DUHAM 

(1948), Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, khususnya hak untuk hidup yang 

telah diratifikasi pada Pasal 4 dan 9  UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak atas hidup juga 

tercantum pada Komentar Umum No. 6 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, 

khususnya dalam Paragraf 4, dimana hak untuk hidup merupakan hak tertinggi yang pemenuhannya 

tidak dapat dikurangi sedikitpun kendati keadaan negara dalam kondisi darurat.
23

 Standar kedaruratan 

menurut pendekatan hukum HAM internasional memang ditegaskan di dalam Kovenan Internasional 

Hak-Hak Sipil dan Politik khususnya di Pasal 4 yang berbunyi:
24

 

(1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah 

diumumkan secara resmi, negara-negara pihak kovenan ini dapat mengambil langkah-

langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh 

memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah 

tersebtu tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum 

internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atsa ras, warna 

kulit, jenis kelamin bahasa, agama atau asal usul sosial.  

(2) Pengurangan kewajiban atas Pasal-Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali 

tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.
25

 

(3) Setiap negara pihak kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan 

tersebut harus segera memberitahukannya kepada negara-negara pihak lainnya melalui 

perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan 

yang dikuranginya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih 

lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan 

tersebut.  

Lebih lanjut, instrumen HAM internasional juga memiliki standar lainnya guna memberikan batasan 

terang dalam mendefinisikan sebuah kedaruratan. Adalah Prinsip-Prinsip Siracusa (Siracusa 

Principles, 1985)dan Prinsip-Prinsip Johannesburg (Johannesburg Principles)yang menegaskan 

bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi dari hak itu sendiri maupun tidak dapat 

digunakan untuk membenarkan segala bentuk kebijakan politik dalam melindungi keamanan nasional 

                                                 
23 General Comment No. 06: The right to life (art.6) (1982). Dokumen dapat diakses di: 

http://ccprcentre.org/doc/ICCPR/General%20Comments/HRI.GEN.1.Rev.9%28Vol.I%29_%28GC6%29_en.pdf. Diakses 

pada 28 Oktober 2015.  
24 Lihat: Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1966). Diakses di: 

http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf. Diakses pada 2 Noovember 2015.  
25Pembatasan hak tidak dapat dilakukan pada hak-hak yang diatur di dalam Pasal 6 (hak atas hidup), Pasal 7 (hak untuk tidak 

disiksa ataupun mendapatkan perlakuan tidak manusiawi lainnya), Pasal 8 (hak untuk tidak diperbudak), Pasal 11 (hak untuk 

tidak dipenjara untuk memenuhi kewajiban dari perjanjian), Pasal 15 (hak untuk tidak dinyatakan bersalah dengan 

pendekatan retroaktif), Pasal 16 (hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum) dan Pasal 18 (hak untuk 

kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama).  

http://ccprcentre.org/doc/ICCPR/General%2520Comments/HRI.GEN.1.Rev.9%2528Vol.I%2529_%2528GC6%2529_en.pdf
http://www.kontras.org/baru/Kovenan%2520Sipol.pdf
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yang berpihak pada elite. Semua standar pembatasan harus dapat ditafsirkan secara terang dan 

ditujukan untuk menyokong keberlangsungan hak-hak lainnya, termasuk larangan untuk membatasi 

hak secara sewenang-wenang. Pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia (derogable 

rights) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi prakondisi ini:  

Prinsip-Prinsip Siracusa dan Johannesburg
26

 

Pembatasan 

diambil 

berdasarkan 

hukum 

(conformity by 

law)  

• Tidak ada suatu pembatasan hak yang bisa diberlakukan kecuali dilandasi oleh 

sebuah produk hukum nasional. Pembatasan berdasarkan hukum tidak boleh 

menggunakan dasar kesewenang-wenangan maupun tanpa alasan.  

• Standar pembatasan hak-hak asasi harus jelas dan dapat diakses oleh siapapun, tidak 

bersifat ambigu dan harus menjunjung tinggi prinsip ketelitian dan kehati-hatian.  

• Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme perlindungan, 

pemulihan (termasuk ganti rugi) apabila pembatasan dan pengurangan hak-hak 

asasi melanggar prinsip universalisme HAM.  

• Pembatasan hak menggunakan argumentasi hukum nasional harus dapat diperiksa 

oleh setiap individu untuk menaksir apakah tindakan pembatasan maupun 

pengurangan hak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi lainnya. 

Pembatasan hak 

berjalan dengan 

konsep 

masyarakat yang 

demokratis (in 

democratic 

society) 

• Pembatasan maupun pengurangan hak harus dapat menunjukkan bahwa batasan dan 

pengurangan tersebut tidak boleh mengurangi semangat  maupun fungsi utama dari 

demokrasi di dalam suatu masyarakat. 

• Sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi maka akan 

sensitif dengan penghormatan hak-hak asasi sebagaimana yang diatur di dalam 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948). 

Melindungi 

ketertiban umum 

(ordre public) 

• Frasa „ketertiban umum‟ dapat ditafsirkan sebagai sejumlah aturan yang memiliki 

fungsi untuk mengelola masyarakat atau bahkan dapat digunakan untuk dijadikan 

prinsip utama dari hidup bermasyarakat. 

• Dalam konteks hak-hak asasi manusia, ketertiban umum harus dapat dilihat dari 

konteks hak-hak yang akan dibatasi.  

• Negara maupun pengelola negara harus dapat mempertanggungjawabkan 

pembatasan hak berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan yang imparsial dan 

kompeten yang dijalankan seperti lembaga-lembaga negara independen (Komnas 

HAM), parlemen, pengadilan dan lain sebagainya. 

Perlindungan 

kesehatan publik 

(public health) 

• Pembatasan ini diambil ketika negara maupun badan-badan negara harus 

mengambil suatu langkah penanganan yang efektif atas ancaman yang bersifat 

serius terhadap kesehatan masyarakat. Pembatasan hak dapat ditempuh dalam 

konteks pencegah perluasan penyakit maupun kecelakaan atau untuk menyediakan 

akses dan layanan kesehatan bagi yang menderita sakit maupun luka. Standar yang 

diambil kemudian mengacu pada WHO. 

Pembatasan hak 

untuk melindungi 

moral publik 

(public moral) 

• Negara dalam konteks ini memiliki suatu kebijaksanaan (diskresi) untuk 

menggunakan alasan moral masyarakat dalam menjaga nilai-nilai dasar dari 

komunitas. Namun demikian, klausul yang dimaksud ini tidak boleh bertentangan 

dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.  

                                                 
26Lihat: UN. 1984. The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on 

Civil and Political Rights. Dokumen dapat diakses di:  http://www.refworld.org/docid/4672bc122.html. Diakses pada 2 

November 2015.  

http://www.refworld.org/docid/4672bc122.html
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Melindungi 

keamanan 

nasional (national 

security) 

• Klausul keamanan nasional kerap digunakan untuk melindungi eksistensi bangsa, 

ekspresi kolektif kemerdekaan politik, integritas kewilayahan terhadap hadirnya 

bentuk ancaman nyata kepada keamanan nasional. Namun demikian, negara tidak 

boleh mendefinisikan klausul ini untuk kepentingan kelompok tertentu dengan 

pendekatan kesewenang-wenangan. Termasuk melindungi pemerintah dari rasa 

malu.  

Melindungi 

keselamatan 

publik (public 

safety) 

• Klausul ini diterapkan untuk memberikan perlindungan orang dari segala bentuk 

bahaya dan melindungi kehidupan mereka, termasuk integritas fisik maupun 

kerusakan serius atas milik mereka. Klausul ini akan efektif jika diikuti dengan 

adanya perlindungan dan pemulihan yang efektif terhadap penyalahgunaan 

pembatasan.  

Untuk melindungi 

hak dan 

kebebasan orang 

lain (rights and 

freedom of others) 

• Apabila terjadi konflik antar hak-hak asasi, maka negara harus mengutamakan 

kebebasan dan hak terdasar. Namun demikian, klausul ini tidak boleh digunakan 

untuk melindungi negara maupun apartusnya dari segala bentuk kritik dan opini 

publik.  

 

 

Merujuk dari definisi komprehensif yang disarikan dari Prinsip-Prinsip Siracusa dan Johannesburg, 

penting kiranya negara untuk menyegerakan suatu standar kedaruratan pada prinsip-prinsip yang telah 

digunakan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (international customary law).  Praktik 

pembakaran hutan dan residu asap yang mengikutinya sesungguhnya dapat dibatasi dengan standar-

standar di atas. Namun demikian, lambannya pemerintah mengambil suatu tindakan solid dan bersifat 

mencegah perluasan pembakaran hutan berakibat pada jatuhnya korban jiwa. 

Kondisi bencana asap juga menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan yang tercantum 

pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya Pasal 11 dan 12
27

 Konvensi Hak Anak Pasal 24 dan 27 tentang hak atas standar 

hidup yang layak dimana termasuk juga hak atas air dan udara yang layak.  

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memang membagikan sejumlah masker N95 yang juga 

dipakai oleh Pemerintah Singapura dalam sosialiasi penggunaan masker tersebut kepada para 

warganya ketika terpapar asap. Akan tetapi, masalah lain muncul dimana selain kelangkaan dan 

keterbatasan jumlah, masker N95 yang andalan juga ternyata memunculkan beberapa kesulitan antara 

lain mempunyai keterbatasan berupa ketidaknyamanan penggunanya, maksimal penggunaan hanya 

delapan jam, serta implikasi karena tidak cocok digunakan untuk ibu hamil, lanjut usia, anak-anak, 

pasien dengan penyakit kardiovaskuler, penyakit paru kronik, hingga manfaatnya sama saja dengan 

dengan penggunaan masker bedah biasa. Disini pemerintah seakan tidak berdaya memberikan 

jaminan atas udara bersih yang menjadi faktor esensial bagi kehidupan masyarakatnya. Salah satu 

alternatif yang telihat cukup membantu oleh pemerintah adalah memberikan terapi oksigen. Hal ini 

sudah diterapkan oleh pemerintah Kalimantan Tengah. Hingga pada 29 Oktober Pemerintah Daerah 

Palangkaraya membuat 381 rumah singgah oksigen yang dapat diperoleh warga dengan mengantre 

dan memperoleh terapi oksigen selama 15-30 menit. Inisiatif ini cukup membantu pemenuhan hak 

                                                 
27Pada Komentar Umum No. 14 (2000) tentang Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. yang 

menegaskan bahwa hak atas kesehatan mencakup berbagai jenis faktor sosio ekonomi yang dapat meningkatkan keadaan di 

mana manusia dapat menuju kehidupan yang sehat, dan memperluas faktor utama yang mendasari kesehatan, seperti pangan 

dan nutrisi, perumahan, akses ke air minum yang bersih dan layak minum dan sanitasi memadai, kondisi kerja yang aman 

dan sehat, lingkungan yang sehat, dan akses ke pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk 

tentang pengambilan seluruh keputusan yang berkaitan dengan kesehatan di masyarakat, di tingkat nasional dan 

internasional 
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atas udara bersih warga terdampak tetapi sayangnya sangat lambat dijalankan dan belum dilakukan di 

beberapa provinsi lain yang berdampak sama. 

Perlu diketahui, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan mengeluarkan data 

dampak kebakaran hutan tahun 2015, yaitu: krisis air bersih, buruknya kualitas udara, kurang asupan 

makanan bergizi, hingga turunnya akses ke layanan kesehatan. Pada Kovenan Internasional Hak 

Ekonomi Sosial dan Budaya Pasal 12 hak atas kesehatan tersebut berkaitan dengan perawatan 

kesehatan, yaitu termasuk perawatan kuratif dan preventif, serta unsur-unsur yang berkaitan dengan 

sejumlah prasyarat dasar bagi kesehatan, seperti air bersih layak minum, dan sebagainya. 

KontraS dalam hal ini juga memberikan konsiderasi khusus pada akses hak atas air yang meliputi 

standar kecukupan, keamanan dari kondisi air (yang disesuaikan dengan panduan WHO untuk 

mengukur kualitas air), akses terhadap air juga harus bisa memenuhi kebutuhan domestik –tidak bias 

gender, menjunjung kesetaraan, non diskriminatif-, akses terhadap air juga harus tersedia sebagai 

infrastruktur di sekolah, tempat bekerja, rumah sakit, pasar, kantor-kantor pemerintah dan lain 

sebagainya; dan yang terpenting adalah air sebagai kebutuhan dasar hidup manusia harus tersedia 

sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga dasar.
28

 

Pada Konvensi Hak Anak juga disebutkan pada Pasal 24 dan 27 negara harus mengambil langkah-

langkah untuk menciptakan standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, 

spiritual, moral dan sosial anak dan memberikan fasilitas pengobatan dan rehabilitasi 

kesehatan.Komnas HAM juga mendorong adanya agenda pertanggungjawaban negara untuk 

menyediakan akses pendidikan dan ruang bermain di dalam ruangan bagi anak-anak yang berada di 

wilayah asap dan kebakaran hutan.
29

 

III.2. Kebebasan bergerak dan beraktivitas 

 

Terganggunya jarak pandang atau visibilitas menyebabkan sulitnya mobilisasi yang sehari-hari dapat 

dilakukan dengan lancar. Beberapa transportasi vital dalam menggerakkan roda perekonomian dan 

aktivitas sosial tidak bisa berfungsi dan lumpuh total karena berbahaya jika dipaksakan untuk 

beroperasi. Beberapa provinsi terdampak bahkan sempat hanya memiliki jarak pandang 50 meter 

akibat pekatnya kabut asap.
30

 Sulitnya mobilisasi menimbulkan turunan permasalahan lain seperti 

kesulitan bekerja, memperoleh pendidikan, hingga dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat 

terdampak.  

 

Transportasi udara menjadi sektor terdampak paling parah akibat pekatnya kabut asap. Banyak 

penerbangan ditunda, dialihkan, bahkan dibatalkan akibat jarak pandang yang menyulitkan operasi 

penerbangan. Bandara yang terganggu berada pada Sumatera dan Kalimantan, terutama provinsi 

Jambi, Riau, dan Palembang. Tidak bisa dielakkan lagi kerugian ekonomi akibat gangguan tersebut 

dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru saja 

telah mengklaim mengalami kerugian lebih dari Rp. 4 Miliar karena maskapai membatalkan 

kedatangan dan keberangkatan selama September 2015.
31

 Kemudian maskapai penerbangan Garuda 

Indonesia menyebutkan potensi kerugian yang dialami sampai Oktober mencapai Rp 109 Miliar 

dimana sekitar 1600 penerbangan telah batal.
32

 

 

                                                 
28 Pengakuan hak atas air diperkuat pada Majelis Umum PBB 28 Juli 2010 (Resolusi 64/292). Lebih lanjut lihat: 

http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml. Diakses pada 2 November 2015.  
29Lihat: The Jakarta Post. Op. Cit.  
30Lihat: Berita Liputan6. 2015. Sempat Membaik, Jarak Pandang di Pekanbaru kini 50 Meter. Artikel dapat diakses di: 

http://news.liputan6.com/read/2335535/sempat-membaik-jarak-pandang-di-pekanbaru-kini-50-meter diakses pada 2 

November 2015 
31 Lihat: Tempo.co. 2015. Bandara Pekanbaru Klaim Rp. 4 Miliar Hilang Akibat Asap. Artikel dapat diakses di: 

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/08/090707554/bandara-pekanbaru-klaim-rp-4-miliar-hilang-akibat-asap diakses 

pada 2 November 2015.  
32 Lihat: BBC. 2015. Dampak kabut asap diperkirakan capai Rp 200 trilliun. Artikel dapat diakses di: 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap diakses pada 2 November 2015.  

http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
http://news.liputan6.com/read/2335535/sempat-membaik-jarak-pandang-di-pekanbaru-kini-50-meter
http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/08/090707554/bandara-pekanbaru-klaim-rp-4-miliar-hilang-akibat-asap
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap
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Kerugian tidak hanya menimpa operasional bandara serta maskapai penerbangan, tetapi juga 

masyarakat serta pengusaha kecil dan menengah. Mereka yang menggantungkan distribusi produksi 

dengan menggunakan transportasi udara dapat dipastikan ikut terganggu. Barang-barang kargo 

menumpuk di gudang bandara tidak terangkut. Ini mengakibatkan roda perekonomian masyarakat 

tidak lagi berputar.Transportasi laut dan perairan juga tidak luput dari gangguan akibat bencana asap. 

Transportasi Nunukan Ekspress jurusan Nunukan – Tawau Malaysia hanya dapat mengandalkan 

insting dan GPS karena jarak pandang maksimal 200 meter. Transportasi tersebut bahkan juga sempat 

mengalami penundaan keberangkatan. Selain jarak pandang yang terganggu dan membahayakan, 

ternyata penumpang yang menyebrang menjadi lebih sepi hingga turun mencapai sekitar 65%.
33

 

 

Setelah banyak penerbangan dibatalkan karena paparan asap kebakaran hutan, transportasi darat 

menjadi alternatif terbaik. Akan tetapi hal tersebut belum memberi jaminan lebih baik terhadap 

keselamatan karena juga terjadi kecelakaan akibat gangguan jarak pandang yang mengganggu 

transportasi darat. Tabrakan terjadi di beberapa tempat seperti di Sampit dan Kapuas, Kalimantan 

hingga menyebabkan luka-luka yang berujung kematian.
34

 

 

Hal tersebut melanggar hak kebebasan bergerak dan berpindah yang tercantum dalam Komentar 

Umum PBB No. 27 tentang Kebebasan Bergerak dan Berpindah.
35

 Komentar Umum tersebut secara 

spesifik menerangkan bahwa pembatasan hak atas kebebasan bergerak dan berpindah tidak boleh 

membatalkan dan melemahkan hak dari individu untuk bergerak. Selain itu, langkah-langkah 

pembatasan harus menjadi instrumen intervensi terakhir dan harus dilakukan proporsional untuk 

melindungi hak-hak mereka yang dilindungi. Pasal 12 ayat 3 yang dijadikan landasan pembatasan atas 

hak ini harus sesuai dengan hak-hak lainnya yang dijamin oleh Kovenan dengan menguataman 

prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. 

 

Kemudian gangguan asap mengganggu roda perekonomian masyarakat terdampak. Dalam hal ini 

adalah sistem ekonomi yang menggantungkan pada perburuhan, termasuk pada beberapa komoditas 

perkebunan hingga peternakan. Terpantau di media, banyak  pedagang, pekerja kasar, dan pegawai 

kantoran tidak bisa melangsungkan aktivitas seperti biasa akibat tebalnya asap. Ini juga berdasarkan 

himbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah karena udara di luar sangat berbahaya untuk 

kesehatan.Potensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga cukup tinggi jika melihat 

kondisi kerugian yang dialami oleh beberapa sektor perekonomian, hal tersebut termasuk pada sektor 

pariwisata dimana Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau mengiyakan akan 

terjadinya PHK akibat menurunnya pendapatan. Selain itu, pelaku usaha pada bidang ekpedisi 

pengiriman surat atau barang juga menderita kerugian mencapai miliaran rupiah karena bandara 

lumpuh akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Sumatera.  

 

Produksi petani tanaman pangan dan sayuran kemudian ikut menurun sampai 40% karena proses 

produksi tanaman yang mengandalkan sinar matahari terhalang kabut asap, meski antisipasi telah 

dilakukan. Tidak hanya pertanian, produksi  kebun karet Indonesia diprediksi turun sekitar 300.000 

ton pada periode September 2015 hingga Februari 2016 dengan faktor sama yaitu kabut asap telah 

menghalangi sinar matahari langsung ke tanaman.
36

 

                                                 
33Lihat: Kabarnunukan.co. 2015. Kabut Asap di Malaysia Lebih Pekat, Nahkoda Speed Hanya Mengandalkan Insting. 

Artikel dapat diakses di: http://kabarnunukan.co/read/2015/10/19/1782/kabut-asap-di-malaysia-lebih-pekat-nakhoda-speed-

hanya-mengandalkan-insting. diakses pada 2 November 2015.  
34Lihat: Borneonews. 2015. Kecelakaan di tengah Kabut Asap Pekat Satu Tewas di Sampit Tiga Luka-Luka di Kapuas. 

Artikel dapat diakses di: http://borneonews.co.id/berita/21965-kecelakaan-di-tengah-kabut-asap-pekat-satu-tewas-di-sampit-

tiga-luka-luka-di-kapuas diakses pada 2 November 2015.  
35Lihat: General Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12) : . 11/02/1999. 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, General Comment No. 27. (General Comments) dapat diakses di 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/6c76e1b8ee1710e380256824005a10a9?Opendocument 
36 Lihat: Antaranews.2015. Produksi Karet Diprediksi turun 300.000  ton akibat asap. Artikel dapat diakses di: 

http://www.antaranews.com/berita/526857/produksi-karet-diprediksi-turun-300000-ton-akibat-

asap?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news diakses pada 2 November 2015 

http://kabarnunukan.co/read/2015/10/19/1782/kabut-asap-di-malaysia-lebih-pekat-nakhoda-speed-hanya-mengandalkan-insting
http://kabarnunukan.co/read/2015/10/19/1782/kabut-asap-di-malaysia-lebih-pekat-nakhoda-speed-hanya-mengandalkan-insting
http://borneonews.co.id/berita/21965-kecelakaan-di-tengah-kabut-asap-pekat-satu-tewas-di-sampit-tiga-luka-luka-di-kapuas
http://borneonews.co.id/berita/21965-kecelakaan-di-tengah-kabut-asap-pekat-satu-tewas-di-sampit-tiga-luka-luka-di-kapuas
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%2528Symbol%2529/6c76e1b8ee1710e380256824005a10a9?Opendocument
http://www.antaranews.com/berita/526857/produksi-karet-diprediksi-turun-300000-ton-akibat-asap?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
http://www.antaranews.com/berita/526857/produksi-karet-diprediksi-turun-300000-ton-akibat-asap?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
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Hak tersebut melanggar hak atas pekerjaan warga di wilayah asap dan kebakaran hutan yang terus 

meluas. Disini bencana asap akibat faktor kejahatan pembakaran hutan menyebabkan terjadinya 

pelanggaran pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 6 dan 7
37

 

mengenai hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang aman dan menguntungkan. Pemerintah harus bisa 

menjamin bahwa penanggulangan asap dan perluasan pembakaran hutan dapat dilakukan secara cepat 

dengan memerhatikan prioritas akses hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang aman bagi semua 

pekerja dengan menjunjung tinggi kesetaraan dan non-diskriminasi.  

III.3.Akses pendidikan 

Sejak 28 Agustus 2015, Pemerintah daerah dari provinsi terdampak telah mengambil kebijakan untuk 

meliburkan siswa untuk menghindari gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat polutan kabut asap 

kebakaran hutan dan dan lahan. Asap yang semakin parah kemudian menyebabkan pemerintah tetap 

memperpanjang libur sekolah.
38

 Perpanjangan libur dikhawatirkan akan berdampak pada kurang 

maksimalnya persiapan siswa menghadapi ujian semester. Sumatera Utara sebagai provinsi yang 

mendapat kiriman asap pekat juga terpaksa meliburkan sekolah pada bulan Oktober karena ISPU 

mencapai kategori berbahaya.  Pada akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan 

pada akhir Oktober menegaskan untuk semua wilayah yang mencapai angka ISPU di atas 300, semua 

sekolah harus diliburkan.
39

Hal tersebut melanggar hak atas pendidikan yang tercantum pada pasal 26 

DUHAM (1948) dan Pasal 13 serta 14 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya.  Kemudian hak atas pendidikan diperkuat kembali pada konvensi UNESCO pada tahun 1960 

dalam Convention against Discrimination in Education, pada tahun 1981 tentang Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, dan pada tahun 2006 dalam Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities. 

III.4. Informasi penegakan hukum 

Konstitusi Indonesia mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang demokratis yang idealnya memiliki 

atribut yang tak terpisahkan dari akuntabilitas dan transparansi. Alat ukur esensial lainnya adalah 

ketersediaan suatu keterbukaan informasi bagi publik untuk mengetahui kinerja pemerintahan dan 

aparatus-aparatus di bawahnya. Meski dianggap belum terlalu lama, rezim keterbukaan informasi 

publik telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Informasi Publik.
40

 

Semangat dari UU ini adalah memperkuat DUHAM 1948 Pasal 19, ICCPR Pasal 19 – hanya akan 

bisa dibatasi dengan Pasal 17(1) terkait dengan hak atas privasi; namun juga terdapat tafsir dari 

Komentar Umum No. 16 atas ICCPR yang memberikan hak kepada setiap individual untuk 

mendapatkan kepastian informasi terkait dengan hajat keberlangsungan hidupnya.
41

 

Dalam konteks asap dan pembakaran hutan di Indonesia, setiap badan negara wajib hukumnya untuk 

membuka hak atas informasi dan hak atas tahu khususnya dalam mendorong tata pemerintahan yang 

transparan. Namun demikian masih terdapat pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat 

publik negara seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri 

Lingkungan Hidup bahkan pejabat kepolisian sendiri yang berkeberatan untuk memberikan informasi 

luas kepada publik atas praktik-praktik buruk yang dilakukan oleh korporasi sawit dan korporasi 

lainnya, maupun individu-individu aktor negara yang telah memberikan kerugian publik maupun 

memperluas praktik pelanggaran HAM. Adalah hak publik untuk mengetahui sampai sejauh mana 

                                                 
37Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pasal 6 menjamin setiap orang memiliki kesempatan untuk 

mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas. Pasal 7 menjamin setiap orang menikmati 

kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kondisi kerja yang aman dan sehat. 
38 Lihat: Beritasatu. 2015. Dampak Asap Seluruh Sekolah di Jambi Kembali diliburkan. Artikel dapat diakses di:  

http://www.beritasatu.com/nasional/303727-dampak-asap-seluruh-sekolah-di-jambi-kembali-diliburkan.html diakses pada 2 

November 2015 
39 Lihat: Tribunnews. 2015. Mendikbud ISPU 300 Semua Harus Libur. Artikel dapat diakses di: 

http://jambi.tribunnews.com/2015/10/27/mendikbud-ispu-300-semua-harus-libur diakses pada 2 November 2015 
40Lihat: KIP. 2008. Dokumen dapat diakses di: http://www.icnl.org/research/library/files/Indonesia/UU14th2008.pdf. 

Diakses pada 3 November 2015.  
41Lihat: Article 19. 2012. A healthy knowledge: Right to information and the right to health. Dokumen dapat diakses di: 

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3452/12-09-12-POLICY-right-to-health-WEB.pdf. Diakses pada 3 

November 2015.  

http://www.beritasatu.com/nasional/303727-dampak-asap-seluruh-sekolah-di-jambi-kembali-diliburkan.html
http://jambi.tribunnews.com/2015/10/27/mendikbud-ispu-300-semua-harus-libur
http://www.icnl.org/research/library/files/Indonesia/UU14th2008.pdf
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3452/12-09-12-POLICY-right-to-health-WEB.pdf
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perlindungan hak-hak dan standar kesehatan telah dijamin pemenuhannya oleh negara. Oleh karena 

itu, terdapat kewajiban absolut yang harus ditanggung oleh negara tanpa ada penundaan informasi 

lebih lanjut untuk membongkar nama-nama perusahaan pembakar hutan, pertanggungjawaban aktor 

(baik negara dan non-negara) dan menyegerakan pemulihan serta ganti rugi terhadap seluruh warga 

yang menderita kerugian signifikan. 

III.5. Kondisi masyarakat hukum adat
42

 

Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat menjadi suatu hal yang masih jauh dari isu asap dan 

pembakaran hutan di Indonesia. Dalam hal ini mereka yang terdampak asap seperti orang Rimba di 

Jambi, Orang Talangmamak, Petalangan, Bonai, dan Sakai di Riau pun tidak lagi memiliki 

keleluasaan untuk mengakses hutan lagi.
43

 Terhitung ratusan hektar wilayah adat di Provinsi 

Bengkulu hangus terbakar, termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tempat Masyarakat Adat 

Suku Semende Banding Agung.
44

 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga menambahkan 

bukti panjang tercerabutnya hak-hak masyarakat hukum adat dengan mengeluarkan informasi bahwa 

di Muara Enim, Sumatera Selatan terdapat masyarakat hukum adat yang luas hutan adat mereka 

hanya tinggal 25% dimana lahan yang terbakar berbatasan dengan perkebunan Hutan Tanaman 

Industri (HTI).
45

Mereka kehilangan hutan dan tanah yang menjadi sumber pangan hingga berimbas 

pada buruknya kualitas gizi serta rentannya kesehatan ibu dan anak terjangkit infeksi saluran 

pernapasan akut (ISPA) yang datang setiap tahun karena pembakaran hutan untuk pembukaan 

perkebunan sawit. Eksistensi mereka terancam dengan pembakaran hutan oleh perusahaan sawit.  

Padahal, Pasal 3 UU Agraria 1960 memberikan jaminan akses hak tanah ulayat kepada masyarakat 

hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai 

putusan dalam perkara pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 pada 

tanggal 16 Mei 2013 harus dijadikan landasan utama untuk mengakui hak-hak masyarakat hukum 

adat atas keputusan mereka tinggal, menetap dan mengembangkan hidup di dalam hutan rimba tropis 

Indonesia. Praktik asap dan pembakaran hutan tentu saja memberikan tantangan kepada pemerintah 

untuk merealisasikan jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan ini, yang selaras dengan 

Konvensi Masyarakat Hukum Adat ILO 1989 No. 169, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat 

Pribumi dan utamanya Pasal 6 UU No. 39/1999 tentang HAM telah memberikan suatu jaminan untuk 

memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat dari segala bentuk praktik pembangunan 

yang bisa menggerus dan menyisihkan mereka atas nama modernisme.  

IV. Dukungan kawasan Asia Tenggara  

Terkait dengan pembersihan lahan yang kerap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan korporasi 

sepanjang lebih dari 2 dekade ini, terdapat suatu kondisi yang menyebabkan perluasan asap menjadi 

begitu berdampak signifikan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Terkait dengan dampak langsung 

terhadap HAM Frances Seymour menjelaskan bahwa:
46

 

 

                                                 
42Diolah dari draf Buku Hak Atas Tanah, KontraS. 2015. Naskah belum dipublikasikan.  
43 Lihat: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 2015. Bencana Asap Alam Rusak Kearifan Lokal Terkoyak. 

Artikel dapat diakses di: http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbtanjungpinang/2015/04/29/bencana-asap-alam-rusak-

kearifan-lokal-terkoyak/ diakses pada 4 November 2015 
44 Lihat: Kompas.2015. Ratusan Hektar Wilayah Adat di Bengkulu Terbakar. Artikel dapat diakses di: 

http://regional.kompas.com/read/2015/10/24/18141501/Ratusan.Hektar.Wilayah.Adat.di.Bengkulu.Terbakar diakses pada 4 

November 2015 
45

Lihat: Mongabay.2015. Hutan Adat Rimbo Sekampung Muara Enim Terbakar Tahukah Jokowi?. Artikel dapat 
diakses di: http://www.mongabay.co.id/2015/11/01/hutan-adat-rimbo-sekampung-muara-enim-terbakar-
tahukah-jokowi/ diakses pada 4 November 2015 
46Lihat: F. Seymour. Forest, climate change and human rights: Managing risks and trade offs. Dalam Ben Boer (ed.) 

Environmental law dimensions of human rights. Artikel dapat diakses di: 

https://books.google.co.id/books?id=z1LCBwAAQBAJ&pg=PA161&lpg=PA161&dq=haze+pollution+and+human+rights+

violations&source=bl&ots=34r7VBh40y&sig=ZqRmw3pJ_YAJzJHTPTu_6yD8H-

o&hl=en&sa=X&ved=0CDEQ6AEwA2oVChMImPKWhJzxyAIVEyqICh0T0Q3H#v=onepage&q=haze%20pollution%20a

nd%20human%20rights%20violations&f=false. Diakses pada 2 November 2015.  

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbtanjungpinang/2015/04/29/bencana-asap-alam-rusak-kearifan-lokal-terkoyak/
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbtanjungpinang/2015/04/29/bencana-asap-alam-rusak-kearifan-lokal-terkoyak/
http://regional.kompas.com/read/2015/10/24/18141501/Ratusan.Hektar.Wilayah.Adat.di.Bengkulu.Terbakar
http://www.mongabay.co.id/2015/11/01/hutan-adat-rimbo-sekampung-muara-enim-terbakar-tahukah-jokowi/
http://www.mongabay.co.id/2015/11/01/hutan-adat-rimbo-sekampung-muara-enim-terbakar-tahukah-jokowi/
https://books.google.co.id/books?id=z1LCBwAAQBAJ&pg=PA161&lpg=PA161&dq=haze+pollution+and+human+rights+violations&source=bl&ots=34r7VBh40y&sig=ZqRmw3pJ_YAJzJHTPTu_6yD8H-o&hl=en&sa=X&ved=0CDEQ6AEwA2oVChMImPKWhJzxyAIVEyqICh0T0Q3H#v=onepage&q=haze%2520pollution
https://books.google.co.id/books?id=z1LCBwAAQBAJ&pg=PA161&lpg=PA161&dq=haze+pollution+and+human+rights+violations&source=bl&ots=34r7VBh40y&sig=ZqRmw3pJ_YAJzJHTPTu_6yD8H-o&hl=en&sa=X&ved=0CDEQ6AEwA2oVChMImPKWhJzxyAIVEyqICh0T0Q3H#v=onepage&q=haze%2520pollution
https://books.google.co.id/books?id=z1LCBwAAQBAJ&pg=PA161&lpg=PA161&dq=haze+pollution+and+human+rights+violations&source=bl&ots=34r7VBh40y&sig=ZqRmw3pJ_YAJzJHTPTu_6yD8H-o&hl=en&sa=X&ved=0CDEQ6AEwA2oVChMImPKWhJzxyAIVEyqICh0T0Q3H#v=onepage&q=haze%2520pollution
https://books.google.co.id/books?id=z1LCBwAAQBAJ&pg=PA161&lpg=PA161&dq=haze+pollution+and+human+rights+violations&source=bl&ots=34r7VBh40y&sig=ZqRmw3pJ_YAJzJHTPTu_6yD8H-o&hl=en&sa=X&ved=0CDEQ6AEwA2oVChMImPKWhJzxyAIVEyqICh0T0Q3H#v=onepage&q=haze%2520pollution
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Tindakan ini (baca: kebakaran dan asap) telah memberikan dampak negatif pada 

keberlanjutan hidup dan penghidupan khususnya yang dialami oleh kelompok-kelompok 

rentan; signifikansi dampak dari praktik pembakaran hutan akan memberikan tantangan 

yang luar biasa pada kerangka pertanggungjawaban hak asasi manusia konvensional. Para 

pemangku kewajiban yang dulu didominasi oleh aktor negara menjadi begitu kabur, dengan 

hadirnya ruang pertanggungjawaban partikular dari setiap individu yang potensial menjadi 

sumber dari hadirnya gas emisi. Dalam hal ini, kerugian-kerugian yang terjadi adalah suatu 

pelanggaran yang serius terhadap komitmen negara-negara pihak pada Kovenan 

Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; yang diikuti dengan semakin 

memburuknya manajemen pengelolaan hutan. 

 

Terkait dengan polusi asap lintas batas negara (transboundary haze pollution), Deklarasi ASEAN 

(1985) Pasal 20 menerangkan adanya tanggung jawab dari negara-negara di kawasan ASEAN untuk 

memastikan bahwa praktik pembangunan yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan prinsip 

perlindungan lingkungan hidup, sumber daya alam di dalam kawasan yurisdiksi nasional dari negara-

negara di kawasan Asia Tenggara. Secara progresif, sejak tahun 2002, ASEAN mengambil langkah 

maju untuk mendorong komitmen negara-negara di kawasan dalam memberikan standar maksimal 

perlindungan perluasan asap melalui the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution:
47

 

 

Untuk mencegah dan memantau polusi asap lintas batas negara sebagai akibat dari 

pembakaran tanah dan hutan yang harus segera dimitigasimelalui langkah konsisten yang 

ditempuh ditingkat nasional dan kerjasama secara intensif di tingkat regional dan 

internasional. Hal ini harus dapat dilakukan sebagai wujud konteks keseluruhan komitmen 

dari pembangunan yang berkelanjutan dan komitmen dari kesepakatan perjanjian ini.  

 

Pasal ini memang tidak menyebutkan secara eksplisit perlindungan HAM, namun pasal ini 

memberikan ruang konsiderasi penuh pada pemenuhan ha katas kesehatan yang harus dilindungi oleh 

Negara jika praktik polusi asap di tingkat kawasan terjadi. Polusi asap kemudian ditafsirkan sebagai 

bentuk: 

 

Asap yang dihasilkan dari pembakaran tanah dan atau hutan yang memberikan efek luar 

biasa pada kehidupan alam, membahayakan kehidupan manusia, kehidupan ekosistem, 

sumber daya alam dan segala hal yang terkait dengan atas segala bentuk praktik 

pengabsahan dari eksploitasi lingkungan. 

 
Perjanjian ini (baca: the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) telah diratifikasi oleh 

10 negara anggota ASEAN dan telah efektif terhitung tahun 2003. Indonesia sendiri baru 

meratifikasinya pada tahun 2014 setelah mendapatkan banyak masukan termasuk diplomasi 

konstruktif dalam melihat persoalan asap dan kebakaran hutan. Namun demikian, praktik masif atas 

pembakaran hutan tropis dan perluasannya terus berlanjut dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia 

masih terlihat ragu untuk menegakkan hukum dalam melawan kejahatan korporasi di sektor ini. 

Dalam kacamata kawasan Asia Tenggara, pasca disahkannya Deklarasi HAM Asia Tenggara 

(ASEAN Human Rights Declaration, 2012) telah memberikan kerugian pada hak atas kesehatan, hak 

untuk mendapatkan rasa aman dari keberlangsung pembangunan sesuai dengan Pasal 28 dari 

Deklarasi. Menjadi sebuah pertanyaan besar ketika Deklarasi HAM ASEAN ini tidak mengikat secara 

hukum, apakah Pemerintah Indonesia bisa dimintai pertanggungjawabannya dengan menggunakan 

prosedur hukum internasional, termasuk menggunakan mekanisme dalam International Court of 

Justice ketika pelanggaran-pelanggaran di kawasan semakin serius terjadi? Konsiderasi lainnya adalah 

ketika negara-negara ASEAN juga masih menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, maka mekanisme 

yang amat memungkinkan untuk ditempuh adalah menggunakan jalur diplomasi ala ASEAN dan 

                                                 
47 Lihat: the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Dokumen dapat diakses di: 

http://haze.asean.org/?page_id=185. Diakses pada 2 November 2015.  

http://haze.asean.org/?page_id=185
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menawarkan bantuan-bantuan kerjasama untuk memadamkan titik api, tanpa bisa diikuti dengan 

langkah hukum yang mengikat komitmen negara-negara di kawasan ini.  

 

V. Rekomendasi:  

 

Presiden melalui badan-badan negara terkait harus segera menginstruksikan suatu upaya pemulihan 

hak-hak terhadap korban pembakaran hutan dan perluasan asap secara komprehensif. Pemulihan hak-

hak tersebut harus merujuk pada standar hukum HAM internasional, hukum nasional dan dengan 

memprioritaskan ketersediaan jaminan hak utamanya pada hak atas hidup, hak atas kesehatan, hak 

pendidikan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak hak atas air yang sebagaimana telah 

dijabarkan di atas. Termasuk, ke depannya, Presiden harus memastikan upaya mencegah berulangnya 

peristiwa asap ini dan bersiap melakukan penanggulangannya jika sampai terjadi. Berikut adalah 

sejumlah tindakan yang urgen dilakukan;  

 

1. Presiden menginstruksikan Kepala Kepolisian RI agar menyegerakan upaya penuntutan 

pidana terhadap individu (baik aktor negara dan non negara) termasuk perusahaan yang telah 

melakukan kerugian signifikan kepada seluruh warga Indonesia terkait dengan tindakan 

pembakaran hutan. Untuk itu, menjamin ketersediaan hak atas informasi adalah mutlak 

disediakan. Tidak boleh ada pejabat negara yang menggunakan dalih „informasi yang 

dikecualikan‟ untuk membatasi hak-hak publik. Informasi yang dikeluarkan akan membuka 

akses bagi masyarakat yang terkena dampak untuk secara langsung bisa melakukan gugatan 

atau tuntutan pertanggungjawaban atas kerugian atau dampak yang terjadi.  

 

2. Presiden RI harus segera memerintahkan kementerian terkait untuk melakukan sejumlah 

tindakan yang bersifat urgen maupun dalam jangka waktu menengah; 

  

3. Memerintahkan Menteri Kesehatan, untuk menyediakan secara gratis rumah sehat untuk 

setiap warga yang berada diwilayah dampak asap, dan obat-obatan yang bisa meminimalisir 

dampak buruk dan pengobatan akibat buruknya kualitas udara sampai setiap warga masuk 

dalam kategori sehat. Proses ini tidak bisa dibatasi oleh waktu.  

 

4. Memerintahkan Menteri Pendidikan untuk memastikan sekolah atau ruang belajar yang aman 

dan sehat dari asap, bagi setiap anak-anak, baik anak siswa yang bersekolah disekolah Negeri 

maupun swasta, tanpa kecuali.  

 

5. Memerintahkan Menteri Perhubungan untuk menyediakan alternatif moda transportasi yang 

bisa  memudahkan mobilitas warga baik untuk kegiatan usaha dan kerja ataupun untuk 

kebutuhan evakuasi akibat dampak buruk asap. 

  

6. Memastikan Pemerintah Daerah suportif pada kebijakan sektoral kementerian sebagaimana 

disebutkan di atas.  

 

7. Presiden melalui badan-badan negara terkait segera melakukan koordinasi untuk mendorong 

pemaksimalan bantuan dan kerjasama yang ditawarkan oleh negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara. Persoalan asap di kawasan ini tidak bisa ditangani secara parsial dari tahun ke 

tahun, namun harus ada upaya solid dan konsolidatif untuk memberikan suatu pembatasan 

ruang gerak investasi kepada mereka (baca: perusahaan) yang terus melanggar hukum dan 

memberikan kerugian ekstrem terhadap lingkungan hidup dan hak-hak dasar warga.  

 

8. Presiden harus segera menginstruksikan aparatus di bawahnya untuk merancang suatu produk 

perundang-undangan yang bisa memberikan ruang transparansi dan pertanggungjawaban dari 

sektor bisnis dengan ukuran hukum nasional maupun standar HAM universal. Komitmen 

pemerintah pada agenda bisnis dan HAM akan mengalami hambatan jika kejahatan korporasi 

dalam bentuk pembakaran hutan masih terus tidak tertangani dengan komprehensif.  


