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SKRIPSI TRANSFORMASI SEKURITISASI SINGAPURA … AFRA MONICA A. 

ABSTRAK 

 

Tindakan sekuritisasi yang dilakukan oleh Singapura terhadap isu Transboundary 

Haze Pollution (THP) akibat kebakaran hutan yang berasal dari Indonesia menjadi 

bahasan menarik dalam studi keamanan non-tradisional di kawasan Asia 

Tenggara. Pasalnya, selain membedakan dari mayoritas respon negara-negara lain 

yang juga terkena dampak THP dari Indonesia, tindakan sekuritisasi yang 

dilakukan Singapura telah berlangsung secara berkelanjutan selama sekitar dua 

dekade, yaitu sejak tahun 1997 hingga saat ini. Selama jangka waktu tersebut, 

Singapura melakukan tindakan sekuritisasi dengan beragam aksi sehingga 

menghasilkan pola-pola tersendiri pada masing-masing periode, khususnya 

periode-periode yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan 

teori sekuritisasi dan teori keamanan non-tradisional, penelitian ini berusaha untuk 

menganalisis munculnya pola-pola sekuritisasi yang digunakan oleh Singapura 

tersebut dalam memandang dan merespon THP sebagai isu yang dianggap 

memberi ancaman keamanan eksistensial bagi negara. Lebih spesifik lagi, 

penelitian ini memfokuskan pembahasan pada transformasi atau perubahan pola 

sekuritisasi yang digunakan Singapura terhadap isu THP dalam kurun waktu 

1997-2016. Melalui data yang diperoleh dari studi pustaka serta penggunaan 

teknik analisis data kualitatif, penelitian ini membuktikan bahwa tindakan 

sekuritisasi Singapura terhadap isu THP mengindikasikan adanya pola-pola 

tertentu yang dapat dilihat berdasarkan dua indikator, yaitu jenis tindakan dan 

ruang lingkup yang digunakan.  

Kata Kunci: Transboundary Haze Pollution (THP), Singapura, Indonesia, 

Sekuritisasi, Transformasi. 
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