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Abstrak 

Pada tahun 2014, Indonesia meratifikasi ASEAN Agreement Transboundary 
Haze Pollution.Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab atas adanya polusi 
udara lintas batas tersebut justru baru meratifikasi setelah penundaan selama 12 
tahun. Adanya penundaan yang lama memberikan banyak indikasi bahwa adanya 
kendala domestik seperti tumpang tindih hukum, maraknya korupsi, isu kedaulatan 
dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia merupakan hambatan yang akan 
mempengaruhi efektifitas dari implementasi perjanjian. Hal-hal tersebut justru dapat 
merugikan Indonesia ketika perjanjian yang ada harus tetap diratifikasi.Keputusan 
untuk tetap meratifikasi perjanjian menunjukkan adanya pengabaian berbagai kendala 
maupun ketidakefektifan dari implementasi perjanjiantersebut.  Penulis dalam tulisan 
ini menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk menjelaskan alasan apa yang 
melatarbelakangi keputusan Indonesia untuk tetap meratifikasi perjanjian tersebut. 
Dari penelitian ini ditemukan 2 indikasi yang mempengaruhi yaitu adanya upaya 
mempertahankan identitas positif negara Indonesia sebagai negara yang berkomitmen 
dalam masalah penanggulangan perubahan iklim, dan yang kedua adalah karena 
adanya perubahan dalam prinsip ASEAN yang dulunya menekankan pada norma 
non-intervensi menjadi norma baru yaitu peningkatan kerjasama regional yang  justru 
bertentangan dengan prinspip non-intervensi yang sebelumnya dijunjung tinggi oleh 
ASEAN. 
Kata Kunci: ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution, 
KonstruksiIdentitas,Penyebaran Norma, Indonesia.
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