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ABSTRAK

Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dunia khususnya yang terjadi di Indonesia semakin mendapatkan perhatian internasional dan harus segera ditindaklanjuti. Kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian pada negara asal tempat terjadinya kebakaran, namun juga kerugian pada negara lain berupa pencemaran asap lintas batas. Hal tersebut menimbulkan pertangungjawaban negara (Indonesia) karena kejadian pencemaran asap lintas batas yang menyebabkan terganggunya lingkungan negara lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Hukum lingkungan internasional tengah mengalami perkembangan, di tingkat ASEAN sudah ada perjanjian mengenai pencemaran udara lintas batas yaitu Persetujuan ASEAN mengenai Polusi Asap Lintas Batas Negara (ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution).
Persetujuan ASEAN mengenai Pencemaran Asap Lintas Batas telah ditandatangani oleh 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN (termasuk Indonesia) pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan ASEAN tersebut bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas-batas sebagai akibat kebakaran hutan dan/atau lahan yang harus dilaksanakan melalui upaya nasional, regional, dan internasional secara intensif. Untuk dapat terikat dengan suatu persetujuan internasional maka dibutuhkan suatu proses yang disebut dengan peratifikasian, namun hingga tahun 2007 Indonesia belum meratifikasi Persetujuan ASEAN tersebut. Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini akan menganalisa mengenai pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap kasus pencemaran asap lintas batas negara  dan alasan Indonesia belum meratifikasi Persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas serta konsekuensi yang akan dihadapi Indonesia apabila tidak meratifikasi Persetujuan ASEAN tersebut. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan socio legal-studies untuk mendeskripsikan dan menganalisa data-data hasil penelitian guna menjawab permasalahan.
Pada prinsipnya Indonesia sudah bertanggung jawab dalam hal menangani kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia karena sudah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum lingkungan khususnya di bidang perlindungan hutan. Indonesia juga memiliki alasan yang mendasari belum diratifikasinya Persetujuan ASEAN tersebut serta konsekuensi yang dihadapi Indonesia bila tidak meratifikasi Prsetujuan ASEAN tersebut diantaranya adalah terganggunya hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.
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