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BAB I 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan pada era modern menyebabkan 

degradasi lingkungan global. Permasalahan lingkungan yang dihadapi seperti 

deforestasi hutan, kelangkaan air, pencemaran udara, dan perubahan iklim merujuk 

pada kegiatan manusia yang mengutamakan pandangan anggapan antroposentrisme1. 

Pada dasarnya kegiatan eksploitasi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

manusia, terutama kebutuhan ekonomi. Dewasa ini, kemampuan berkembangnya 

industrialisasi dan perdagangan kemudian dijadikan ukuran kemakmuran suatu negara 

seperti Amerika Serikat, Jepang dan China2.  

China merupakan salah satu negara dengan tingkat perkembangan yang pesat 

terutama dalam segi ekonomi. China memiliki pertumbuhan perekonomian dengan 

rata-rata GDP sebesar 1621,48 USD sejak tahun 1960 hingga 20153. Negara China 

menjadi Negara yang mampu menyumbang sebesar dua pertiga pendapatan 

perekonomian dunia4. Pertumbuhan ekonomi tersebut dihasilkan China dari bidang 

industri dan perdagangan. Perkembangan ekonomi China diraih pada saat 

                                                             
1 Hayward, 1997, Environmental values 6 : Anthropocentrism, A Misunderstood Problem, hal.49 
2 Val Plumwood, 2001, Environmental Culture : The Ecological Crisis of Reason, England : 
Routledge.  
3 China GDP, Trading Economics, http://www.tradingeconomics.com/china/gdp 
4 Aa Kustia, 2015, Memahami Reformasi RRC (online) 
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1322&coid=3&caid=22&gid=2 diakses pada 4 April 
2016 9:32  

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1322&coid=3&caid=22&gid=2
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pemerintahan Deng Xiaoping yang berfokus pada pengembangan industri dan turut 

serta menerapkan sistem ekonomi pasar bebas5. 

Pertumbuhan ekonomi China yang pesat sebanding dengan kerusakan 

lingkungan sebagai penyedia sumber daya utama. China mengalami permasalahan 

lingkungan salah satunya adalah tingkat polusi berlebih di udara. Polusi tersebut 

dihasilkan oleh aktifitas pabrik dan asap kendaraan bermotor. Polusi udara tersebut 

tidak hanya menganggu jarak pandang, namun juga meningkatkan jumlah warga yang 

mengalami gangguan pernafasan. Akibat permasalahan polusi tersebut masyarakat 

mulai mendesak pemerintah untuk menekan laju pembangunan dan pabrik yang 

dianggap sebagai titik awal permasalahan6.Usaha pemerintah dalam menanggulangi 

kerusakan lingkungan ditunjukkan salahsatunya dengan mengikuti konferensi 

lingkungan internasional. Hal tersebut digunakan sebagai dasar penyesuaian-

penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi sistem global.  

Keikutsertaan China dalam konferensi lingkungan tingkat dunia dimulai sejak 

mengikuti Konferensi UNCHE (United Nations Conference on the Human 

Environment) di Stockholm tahun 1972. Keaktifan China dalam mengikuti rezim 

lingkungan internasional kemudian ditunjukkan dengan penandatanganan lebih dari 30 

konvensi dan perjanjian internasional7. Tidak hanya menyetujui kesepakatan, China 

                                                             
5 Ibid, 
6 Polusi Picu Debat Pembangunan di China, Januari 2013, (online) http://www.dw.com/id/polusi-picu-
debat-pembangunan-di-cina/a-16520478 diakses 23 Mei 2016 12:44 
7 Konvensi Lingkungan Internasional yang diikuti China dalam usaha pelestarian lingkungan antara 
lain, Deklarasi Lingkungan Umat Manusia PBB (1972), Konvensi Internasional Pencegahan Polusi 

http://www.dw.com/id/polusi-picu-debat-pembangunan-di-cina/a-16520478
http://www.dw.com/id/polusi-picu-debat-pembangunan-di-cina/a-16520478
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berupaya meratifikasi beberapa perjanjian internasional seperti kesepakatan konferensi 

United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 1992 dan 

Protokol Kyoto pada tahun 20028. Tahun 2012, China kembali turut serta dalam 

Konferensi Rio atau Rio+20 Conference dengan mengirimkan representatif Perdana 

Menteri China, Wen Jiabao. Konferensi Rio +20 diorganisasikan di bawah sistem 

United Nations Conference on Sustainable Development sebagai peringatan 20 tahun 

Konferensi United Nations on Environment and Development (UNCED) pada tahun 

19929. 

Konferensi Rio +20 bertujuan mengatasi terdegradasinya lingkungan dengan 

konsep ekonomi hijau dalam kerangka sustainable development (pembangunan 

berkelanjutan) yang merupakan tindak lanjut dari Konferensi Rio 1992. Konferensi Rio 

memiliki tiga agenda utama berupa pembaharuan komitmen politik atas pembangunan 

keberlanjutan, menilai kemajuan yang telah dicapai, dan membicarakan tantangan-

tantangan yang akan dihadapi. Dokumen kesepakatan Rio +20 bertajuk The Future We 

Want (Masa Depan yang Diinginkan). Selain pembahasan tema utama, dokumen 

mencakup cara-cara institusi global dalam menghadapi permasalahan lingkungan 

                                                             
Kapal (1978) Kerangka Pelestarian Sumber Energi Alam Dunia (1980), Deklarasi Nairobi (1982), 
Konvensi Vina Pelestarian Lapisan Ozon (1985), Protokol Montreal (1987), Konvensi Basel (1989), 
Konvensi Perubahan Iklim PBB Rio De Janeiro (1992), Konvensi Keanekaragaman Hayati (1992), 
Protokol Kyoto (1997). 
Konvensi Lingkungan Internasional yang Ditandatangani oleh Tiongkok (online) 
http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter9/chapter90602.htm diakses 30 September 2016 10:52 
8 United Nation Framework Convetion on Climate Change, Status of Ratification of the Kyoto 
Protocol 
9Report of the World Summit on Sustainable Development, 26 Agustus – 4 September 2002, 
Johannesburg, (United Nations publications) hal. 2 

http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter9/chapter90602.htm
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seperti pemanasan global, pencemaran udara dan air serta dampak yang dihasilkan dari 

eksploitasi sumber daya alam10.  

Menanggapi keikutsertaan Rio +20, China melakukan perubahan terkait 

kebijakan hijau yang dijalankan di negaranya. Salah satunya dengan merevisi kembali 

Environmental Protection Law yang dirilis pada tahun 1989 silam menjadi Revision 

Environmental Protection Law 2014.EPL 2014 dijalankan secara resmi mulai 1 Januari 

2015. Beberapa poin yang terdapat dalam EPL 2014 memiliki kesamaan dengan 

kesepakatan The Future We Want. Direvisinya EPL pada tahun 2014 merupakan 

bentuk penyesuaian pemerintah China dalam menanggapi kesepakatan Rio +20 dan 

ditujukan sebagai usaha penyelamatan lingkungan. 

Adjustment atau penyesuaian secara definisi adalah sebuah proses yang 

ditempuh secara mekanis atau modifikasi yang merefleksi suatu kondisi tertentu11. 

Adjustment diperlukan agar kebijakan global dapat sejalan dengan kondisi masyarakat 

baik secara sosial dan ekonomi. Dalam penelitian ini, penekanan ditujukan pada 

penyesuaian yang dilakukan China pasca keikutsertaannya pada Konferensi Rio +20. 

Keadaan tersebut mengubah cara pandang China terkait Green Economy yang akan 

digunakan untuk menyelamatkan lingkungan sehingga dapat disesuaikan dengan 

kondisi alam maupun masyarakat tanpa membatasi pertumbuhan ekonomi. Green 

                                                             
10 Rudy May, 2007, Ekonomi Politik Internasional : Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi, 
Bandung : Nuansa. Dalam Robert Jackson dan George Sorensen, 1999, Introduction to International 
Relations, New York : Oxford University Press. 
11Definition of Adjustment (online) https://www.merriam-webster.com/dictionary/adjustment diakses 
27 Maret 2017 11:37 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/adjustment
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economy dalam penelitian ini mengacu pada dokumen kesepakatan Rio 2012 yang 

merujuk pada kestabilan ekonomi dan sosial yang memiliki nilai keberlanjutan. 

Ekonomi hijau dianggap sebagai solusi yang mampu menyeimbangkan perekonomian 

China, sosial masyarakat dan kelestarian alam. 

Perubahan yang terjadi di negara China tidak hanya menyelamatkan lingkungan 

dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Situasi global yang menuntut 

China menerapkan aturan hijau untuk menyelamatkan lingkungan merupakan hal yang 

perlu dikaji lebih dalam. Selain adanya dampak yang mungkin ditimbulkan atas 

perubahan tersebut, perlu diteliti pula bagaimana perubahan tersebut dapat terwujud 

dengan mengkaji berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Atas fenomena tersebut, 

penelitian ini berjudul : Adjustment China dalam Penerapan Green Economy Pasca 

Konferensi Rio +20 Tahun 2012 

1.2 Rumusan Masalah 

“Bagaimana pengaruh Konferensi Rio +20 terhadap adjustment China 

dalam penerapan Green Economy?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adjustment China dalam 

penerapan kebijakan hijau pasca Konferensi Rio +20. Terdapat beberapa poin 

mencakup tujuan penelitian, yaitu : 
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1. Mengetahui proses penerapan aturan hijau di China 

2. Menganalisa pengaruh Konferensi Internasional Rio +20 dalam perubahan 

kebijakan negara China 

3. Menjelaskan relevansi aturan hijau dengan teori hijau sebagai alat analisa 

penelitian. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk 

pengembangan ilmu Hubungan Internasional serta menjadi bahan referensi 

bagi akademisi yang melakukan kajian terhadap studi lingkungan yang 

diterapkan dalam suatu negara. 

b) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti adalah keseluruhan 

penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara empiris 

mengenai usaha-usaha negara untuk memperbaiki lingkungan yang 

terdegradasi dalam skala global yang didasarkan pada kesepakatan konferensi 

lingkungan internasional. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, penelitian ini 

dapat diterima sebagai kontribusi untuk menerapkan kebijakan hijau yang dapat 

disesuaikan dengan kondisi yang ada di negaranya. 

1.4 Penelitian Terdahulu 
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Penelitian terkait penerapan ekonomi hijau dan dampaknya pada suatu Negara 

belum banyak dikaji sehingga penulis hanya melihat dari sisi tertentu penelitian 

tersebut yang sekiranya memiliki ranah yang serupa. Hal ini mengacu pada kurangnya 

perhatian kaum analis yang mengkaji penerapan ekonomi hijau dan dampaknya pada 

perekonomian suatu Negara. Sub-bab penelitian terdahulu ini dilakukan penulis untuk 

melihat beberapa sumber ilmiah yang kiranya hampir berkaitan dengan penelitian ini. 

 Penelitian pertama ditulis oleh Nova Febriyani dengan judul Kebijakan Luar 

Negeri Cina Dalam United Nations Framework Convention On Climate Change 

(UNFCCC) Pada Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen Tahun 200912. Tulisan 

tersebut mengkaji kebijakan luar negeri China pada UNFCCC pada konferensi 

perubahan iklim ke-lima belas di Copenhagen, Denmark yang mengacu pada empat 

prinsip diplomasi lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah China. Prinsip 

diplomasi lingkungan yang diaplikasikan tersebut diharapkan dapat digunakan oleh 

China dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Tahun 2007 pemerintah China 

turut menyusun model perekonomian baru dengan memasukkan standar kelestarian 

lingkungan, energi, dan penggunaan sumber daya alam (SDA). Hasil keikutsertaan 

tersebut memperoleh kesepakatan untuk mengkomunikasikan dan berusaha keras 

untuk menurunkan tingkat emisi Gas Rumah Kaca hingga 40-45 persen pada tahun 

2020. Penurunan emisi tersebut diwujudkan dengan pengurangan penggunaan energi 

                                                             
12 Nova Febriyani, 2011, Kebijakan Luar Negeri Cina Dalam The United Nations Framework 
Convention On Climate Change (UNFCCC) Pada Konferensi Perubahan Iklim Di Copenhagen Tahun 
2009, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 
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fosil dengan energi angin dan nuklir. Skripsi yang disusun dengan metode penelitian 

deskriptif analitis tersebut mengkaji fenomena perubahan iklim pada tingkat global dan 

bagaimana kebijakan yang diambil oleh negara China dengan teori kebijakan luar 

negeri pada tingkat negara. Konsep diplomasi juga digunakan untuk melihat bagaimana 

perjalanan dan negosiasi yang dilakukan China hingga akhirnya mencapai kesepakatan 

pada saat konferensi berlangsung. 

Penelitian yang berjudul Strategi dan Kebijakan China dalam Menanggulangi 

Pencemaran Air yang ditulis oleh Fandy Assegaf13. Definisi strategi yang disampaikan 

penulis dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana para aktor China menerapkan 

suatu kebijakan untuk menanggulangi bencana pencemaran air di negaranya. Teori lain 

yang digunakan adalah kebijakan keamanan non-tradisional yang menjelaskan bahwa 

China merasa bencana pencemaran air tersebut dapat mengganggu kegiatan industri 

dalam skala domestik. Penelitian tersebut juga memetakan kondisi lingkungan sebelum 

adanya pencemaran air. Penelitian tidak hanya dipusatkan dalam satu wilayah China 

saja namun juga di beberapa wilayah daratan. Persamaannya dengan penulisan ini 

adalah perspektif yang digunakan suatu Negara dalam mengatasi permasalahan 

lingkungan yaitu konsep pembangunan berkelanjutan. Penelitian tersebut menjelaskan 

peranan negara dalam mengolah lingkungan agar dapat kembali digunakan oleh 

masyarakat luas sehingga tidak mengurangi esensi lingkungan yang ada.  

                                                             
13 Fandy Assegaf, 2009, Strategi dan Kebijakan China dalam Menanggulangi Pencemaran Air, 
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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 Penelitian ketiga yang disusun oleh Arini Hardiyanti Chaeruddin berjudul 

Peran Gerakan Lingkungan (Environmental Movement) dalam Memulihkan Kondisi 

Jepang Pasca Tragedi Nuklir di Fukushima Tahun 201114. Langkah yang diambil 

pemerintah Jepang dalam memulihkan kondisi Negara-nya pasca ledakan nuklir tahun 

2011 memiliki persamaan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. 

Environmental Movement di Jepang berusaha untuk menggerakkan dan menyadarkan 

pemerintah untuk tidak menggunakan nuklir untuk tenaga pembangkit listrik karena 

tidak ramahnya penggunaan nuklir untuk lingkungan. Selain itu, gerakan tersebut juga 

membantu korban yang tertimpa bencana ledakan nuklir di Fukushima. Penelitian 

difokuskan pada pergerakan kelompok pemerhati lingkungan pasca tragedi nuklir. 

Konsep Environmental movement dan sekuritisasi yang digunakan Chaeruddin 

merupakan pembeda utama dari penelitian ini. 

 Penelitian keempat berjudul Environmental Legislation in China : 

Achievements, Challenges and Trends yang disusun oleh Zhilin Mu, Shuchun Bu dan 

Bing Xue. Jurnal tersebut dipublikasikan oleh Molecular Diversity Preservation 

International and Multidisclipinary Digital Publishing Intitute atau MDPI pada tahun 

201415. Jurnal tersebut menitikberatkan pada aturan-aturan hijau yang diterapkan di 

China. Tantangan yang dihadapi terkait konsep pembangunan keberlanjutan yang 

                                                             
14Arini Hardiyanti Chaeruddin, 2012, Peran Gerakan Lingkungan (Environmental Movement) dalam 
Memulihkan Kondisi Jepang Pasca Tragedi Nuklir di Fukushima Tahun 2011, Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
15 Zhilin Mu, dkk. 2014. Environmental Legislation in China : Achievements, Challenges and Trends, 
MDPI Switzerland 



10 
 

belum matang dan rancangan sistem yang tidak seimbang. Jurnal tersebut kemudian 

menganalisa aturan hijau yang sudah ada dan dikaitkan dengan prospek negara untuk 

kedepannya.  

  Beberapa aturan yang diulas dalam jurnal tersebut adalah aturan yang muncul 

setelah keikutsertaan China dalam United Nations Conference on the Human 

Environment di tahun 1972 dan dilanjutkan dengan konferensi pada tahun 1992. Tahun 

1993, National’s People Congress merevisi sejumlah aturan hijau serta mengadopsi 

aturan baru. Tercatat pada tahun 2014, terdapat 30 hukum yang mengatur perlindungan 

lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Aturan tersebut dinilai telah mencakup 

aspek perlindungan lingkungan dan menjadi sistem yang legal.  

 Tantangan yang dihadapi terkait penerapan aturan hijau terdapat pada 

pengimplementasian aturan secara masif. Konsep pembangunan berkelanjutan yang 

seharusnya dijadikan pedoman untuk menjalankan aturan hijau dinilai kurang 

terkonsep dengan baik. Kedua, adanya jarak antara legislasi lingkungan dan hukum 

yang mengatur sehingga aturan yang diterapkan dianggap tidak valid. Ketiga, adanya 

pola pertanggungjawaban yang tidak jelas dalam pengoperasian kewajiban. Prosedur 

yang terkesan ambigu menjadi permasalahan yang umum sehingga tidak mendapatkan 

hasil yang optimal.  

 Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam mengkaji seberapa jauh aturan 

hijau dapat diterapkan di China. Tinjauan pandangan, tantangan dan prospek kedepan 

yang dihadapi China dijelaskan secara umum dengan menggunakan pedoman aturan 
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yang telah diterbitkan pemerintah. Penelitian yang diulas tersebut sama-sama tidak 

memiliki analisis lebih lanjut terkait dampak yang dihasilkan setelah adanya aturan 

hijau. Analisis hanya digunakan untuk meninjau prospek keberlanjutan penerapan 

aturan hijau di China. 

Penelitian kelima berjudul Temporal and Spatial Analysis of Integrated Energy 

and Environment Efficiency in China Based on a Green GDP Index yang disusun oleh 

Weibin Lin, Jin Yang dan Bin Chen sebuah jurnal yang dipublikasikan pada September 

201116. Jurnal tersebut membahas tentang perkembangan ekonomi China yang 

berimbas pada sistem lingkungan dan penggunaan energi di 30 provinsi dan kota yang 

ada China menggunakan Green GDP Index (GGI). Index tersebut merangkum 

intensitas energi dan polusi yang dihasilkan kota-kota di China. Penggunaan metode 

Data Envelopment Analysis (DEA) sebagai metode yang efektif untuk 

mengkorelasikan GGI dengan penggunaan energi dan dampak lingkungan yang 

ditimbulkan industri-industri besar di China. Penggunaan DEA tidak membutuhkan 

data yang banyak untuk membandingkan fenomena tersebut daripada penggunaan 

metode tradisional. Input dan output yang memiliki dimensi yang berbeda dapat 

dikombinasikan untuk pengkalkulasian yang lebih optimal.  

Jurnal memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama meneliti 

dampak lingkungan yang ditimbulkan setelah adanya penerapan aturan hijau. Daerah 

                                                             
16 Weibin Lin, dkk. 2011, Temporal and Spatial Analysis of Integrated Energy and Environemnt 
Efficiency in China Based on Green GDP Index, China Energy Research Society. 
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yang diteliti meliputi 30 provinsi di China tersebar dari daerah-daerah yang tidak 

memiliki industri tambang yang berpolusi tinggi dan yang memiliki tingkat emisi 

tinggi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah indikator yang digunakan yaitu Green 

GDP Index (GGI) dan Data Envelopment Analysis (DEA). Sehingga data yang 

dihasilkan berdasarkan perhitungan matematis yang lebih akurat secara kuantitatif. 

 Tabel 1.1 Posisi Penelitian Terdahulu 

NO. JUDUL DAN 

NAMA PENELITI 

JENIS 

PENELITIAN DAN 

ALAT ANALISA 

HASIL 

1 Kebijakan Luar 

Negeri Cina Dalam 

United Nations 

Framework 

Convention On 

Climate Change 

(UNFCCC) Pada 

Konferensi 

Perubahan Iklim di 

Copenhagen Tahun 

2009 

 

Oleh : Nova Febriyani 

Kualitatif Deskriptif. 

Teori : Foreign Policy 

Analysis (FPA) 

Kebijakan Luar Negeri 

 Pemerintah China 

menyusun model 

perekonomian baru dengan 

memasukkan standar 

kelestarian lingkungan, 

energi dang penggunaan 

sumber daya alam 

- Keikutsertaan China 

dalam UNFCCC 

menyebabkan kesepakatan 

untuk menurunkan tingkat 

emisi GRK hingga 40-45 

persen pada tahun 2020 

- Kebijakan yang 

dihasilkan mengacu pada 
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empat prinsip diplomasi 

lingkungan hidup 

pemerintah China. 

2 Strategi dan 

Kebijakan China 

dalam 

Menanggulangi 

Pencemaran Air  

 

Oleh : Fandy Assegaf 

Eksplanatif 

 

Teori Non-Tradisional 

Security 

- China menerapkan 

beberapa aturan untuk 

menanggulangi pencemaran 

air 

- China berhasil 

mengajak beberapa 

organisasi lingkungan untuk 

mengurangi tingkat 

pencemaran air di China 

3 Peran Gerakan 

Lingkungan 

(Environmental 

Movement) dalam 

Memulihkan Kondisi 

Jepang Pasca Tragedi 

Nuklir di Fukushima 

Tahun 2011 

 

Oleh : Arini 

Chaerudin 

Deskriptif  Kualitatif 

 

Konsep Environmental 

Movement, 

Sekuritisasi 

- Gerakan lingkungan 

yang dicanangkan oleh 

Jepang berhasil memulihkan 

kondisi Jepang pasca ledakan 

nuklir dengan melakukan aksi 

protes agar masyarakat 

mendukung kegiatan tersebut 

- Tidak berhasil 

membuat pemerintah Jepang 

untuk tidak lagi 

menggunakan nuklir sebagai 

pembangkit tenaga listrik. 



14 
 

4 Environmental 

Legislation in China : 

Achievements, 

Challenges and 

Trends 

 

oleh Zhilin Mu, 

Shuchun Bu dan Bing 

Xue 

Deskriptif - Terdapat keambiguan 

pemerintah China dalam 

menjalankan kebijakan hijau 

- Tantangan yang 

dihadapi berasal dari 

pemerintah regional dan 

kurang jelasnya batasan-

batasan kebijakan hijau 

- Terdapat potensi 

keberlanjutan kebijakan 

hijau dari pemerintah China. 

5 Temporal and Spatial 

Analysis of Integrated 

Energy and 

Environment 

Efficiency in China 

Based on a Green 

GDP Index 

 

oleh Weibin Lin, Jin 

Yang dan Bin Chen 

Kuantitatif 

Data Envelopment 

Analysis (DEA) 

sebagai metode yang 

efektif untuk 

mengkorelasikan 

Green GDP Index 

- Beberapa provinsi 

menunjukkan efek 

penerapan GGI memiliki 

perbedaan yang spesifik 

terhadap perkembangan 

provinsi tersebut sehingga 

terdapat kesimpulan yang 

jelas bahwa ada korelasi 

antara index hijau dan 

pendapatan per kapita. 

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

 1.5.1 Green Theory 
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Teori hijau memberikan kontribusi yang lebih jauh dalam memahami 

politik global dan isu lingkungan yang terjadi di dalamnya. Teori Hijau 

menganalisis dasar pembelajaran pada lingkungan non-human, kebutuhan 

generasi mendatang dan distribusi resiko ekologi. Secara garis besar, teori hijau 

memberikan perhatian yang sama besar antara kepentingan manusia dan 

kepentingan lingkungan. Environmentalism merupakan ideologi awal 

terbentuknya Teori Hijau yang kemudian masuk dalam teori Hubungan 

Internasional. Perbedaan mendasar environmentalisme dan teori hijau terletak 

pada pandangannya terhadap struktur politik. Environmentalisme memandang 

struktur yang ada perlu diubah demi menjalankan kebijakan hijau, sedangkan 

teori hijau berpendapat bahwa struktur yang sudah tersebut menjadi penyebab 

utama kerusakan lingkungan17. 

Teori hijau yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendapat 

dari berbagai ahli dan pemikir hijau dalam cakupan ilmu Hubungan 

Internasional. Menurut John Barry, teori hijau memiliki peranan dalam 

mempengaruhi pemerintah global18. Konsepsi politik hijau menekankan pada 

teori distribusi keadilan, komitmen pada demokratisasi dan tercapainya 

keberlanjutan ekologis. Sehingga dalam politik hijau, unsur kenegaraan 

dijadikan elemen penting yang dapat melaksanakan program keberlanjutan. 

                                                             
17 John Barry, 1996, Green Political Theory : Nature, Virtue and Progress, UK : University of 
Glasgow 
18 Ibid, 13 
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Masyarakat dapat menjadi pengambil keputusan terkait kondisi ekonomi, sosial 

dan politik dalam ranah isu-isu lingkungan.  

Robin Eckersley dalam bukunya yang berjudul Environmentalism and 

Political Theory menyebutkan dasar pemikiran hijau sudah secara eksplisit 

terkandung dalam pemikiran Karl Marx19. Kepemilikan adalah sumber dari 

permasalahan selama manusia masih melakukan praktik eksploitasi kerja kaum 

buruh dan kaum miskin. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya 

memiliki hubungan yang fleksibel dengan lingkungan. Perubahan tersebut 

kemudian memunculkan anggapan akan pentingnya melindungi apa yang dapat 

memberikan kebutuhan manusia yaitu alam sekitar. Penelitian kemudian 

dilanjutkan untuk menjelaskan, mengobservasi dan memprediksi perilaku 

negara-negara dan hubungannya dengan negara lain. 

Kemunculan awal teori hijau dibentuk dari kritiknya terhadap 

liberalisme dan komunisme yang sama-sama bertujuan untuk mengeksploitasi 

alam. Negara diberi kekuasaan penuh untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi meskipun kegiatannya merusak kelangsungan ekologi. Dasar komunis 

dan liberalisme menganggap bahwa manusia merupakan puncak dari evolusi. 

Melalui kegiatan produksi, manusia mengandalkan perkembangan teknologi 

dan industri menjadi suatu hal wajib dipertahankan dalam memenuhi 

                                                             
19 Robyn Eckersley, 2007, Green Theory, hal.78 
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kebutuhannya20. Antroposentris kemudian muncul sebagai paham dimana 

manusia menjadi pusat eksistensi, nilai dan pengetahuan. Pandangan tersebut 

kemudian ditentang oleh ekosentris yang memandang manusia merupakan 

bagian dari lingkungan21. 

Teori hijau kemudian mengkritik neorealis dan neoliberalis. Pada 

pandangan neorealis, dunia memasuki keadaan yang anarki yang menghalangi 

kerjasama antar negara. Teori hijau memandang bahwa kepentingan nasional 

secara luas meliputi kelangsungan lingkungan dan masyarakat di dalamnya22. 

Teori hijau dalam skala neo-liberal menggunakan kerjasama antar institusi dan 

negara sebagai platform untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. 

Kerjasama lintas batas memunculkan kesepakatan yang dapat digunakan 

masing – masing negara dalam mengembangkan cara-cara tertentu yang dapat 

mengurangi dampak degradasi lingkungan23. 

Gerakan politik hijau kemudian muncul berawal dari aksi di jalan dan 

membentuknya menjadi sebuah institusi. Negara-negara Eropa dan 

Scandinavia menjadi tempat berkembangnya gerakan hijau. Die Grunen, 

sebuah partai hijau di Jerman menjadi inspirasi bagi gerakan lingkungan lain 

                                                             
20 Ibid, hal.255 
21Jill Steans, Lloyd Pettiford and Thomas Diez, 2005. Introduction to International Relations, 
Perspectives and Themes, 2nd edition, Pearson & Longman, Chap. 8, hal. 203-228 
22 Robyn Eckersley, 2007. Green Theory, dalam Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith, International 
Relations Theories, Oxford University Press, hal. 255-265 
23 Detlef Sprinz & Urs Luterbacher, 1996, International Relations & Global Climate Change, hal. 67 
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akibat perkembangannya yang sangat dinamis. Gerakan politik hijau 

menandakan adanya unsur politik yang dapat digunakan dalam mengatasi 

kerusakan lingkungan. Masuknya politik hijau dalam pemerintahan, tentunya 

akan mempengaruhi kebijakan lingkungan yang dibuat. 

Secara sederhana, pemikir hijau memiliki pandangan bahwa perlu 

adanya perubahan secara radikal pada pola organisasi sosial maupun politik 

sehingga terdapat anggapan lebih terhadap spesies non-manusia. Selain itu, 

perlu adanya perubahan pada standar kualitas kehidupan yang berpihak 

berlebih pada pertumbuhan ekonomi. Ancaman lingkungan yang paling utama 

datang dari aktivitas manusia. Perubahan struktur sosial, ekonomi dan politik 

dan sistem nilai tersebut kemudian membutuhkan komitmen yang pro-aktif. 

Mempromosikan gaya hidup alternatif dan desentralisasi kekuasaan patut 

diubah untuk mencapai lingkungan yang keberlanjutan. 

Teori hijau dalam penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam 

meninjau perubahan kebijakan China dalam menyelamatkan lingkungan. 

Penggunaan teori hijau tidak hanya dilihat dari sisi materil pemuas kebutuhan 

manusia. Teori hijau digunakan dalam meninjau ulang pentingnya menjaga 

lingkungan sebagai esensi dasar ekosistem. Adanya restrukturisasi dan 

perubahan kebijakan tidak hanya melindungi negara China dari degradasi 

namun juga melindungi alam itu sendiri sebagai bagian dari kehidupan.  

1.6 Metodologi Penelitian 
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1.6.1Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Berikut ini penulis akan memaparkan 2 variabel yang penulis gunakan 

dalam kajian ini : 

Unit Analisa : perubahan kebijakan terkait lingkungan oleh 

pemerintahChina, sebagai variabel dependen dan sebagai obyek yang 

perilakunya akan dianalisa. 

Unit Eksplanasi : Pengaruh Konferensi Rio +20 sebagai sistem 

internasional yang mempengaruhi kebijakan pemerintah China, sebagai 

variabel independen yang mempengaruhi perilaku unit analisa. 

Level analisa dalam penelitian ini digunakan untuk menjadi dasar 

pemilihan dan penentuan teori yang digunakan. Level analisa mempengaruhi 

penentuan variabel yang ada. Level analisa yang penulis gunakan adalah 

Induksionis karena terdapat unit eksplanasi yang hendak diteliti lebih tinggi 

dengan Unit Analisa yang ada.  

1.6.2 Tipe Penelitian 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksplanatif yang merupakan metode untuk menjelaskan suatu fenomena 

berlandaskan teori serta untuk menguji teori tersebut dalam menjawab 
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fenomena yang terjadi24. Penulis juga menggunakan metode eksplanatif 

tersebut karena penulis melihat korelasi antar unit dan perlu dijelaskan 

keterkaitannya antara teori yang penulis gunakan dalam meneliti adjustment 

kebijakan hijau di China. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, penulis 

menggunakan metode deduktif. Teknik analisa data deduktif mampu 

memberikan pengawasan atas korelasi antar kedua variabel penelitian. Teknik 

analisa deduktif dapat dilakukan dengan berbagai tahapan. Yakni, pemilihan, 

penentuan fokus dan penyederhanaan terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan25. Sehingga topik yang diangkat tetap berada pada satu model 

teori yang jelas. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah studi dokumen dan literatur. Data yang dipergunakan untuk keperluan 

analisa adalah data sekunder berupa penelitian-penelitian yang sebelumnya 

telah dipublikasikan, jurnal, buku, dan situs-situs internet kesemua data tersebut 

                                                             
24 Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi & Teori Hubungan Internasional, Bandung : Refika Aditama, 
Hal.9. 
25Miles, M. B. dan Huberman, A. M, 1984, Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of NewMethods. 
California: SAGE publications. Hal 15-21 
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membantu peneliti dalam merampungkan dan menjawab permasalahan yang 

telah dirumuskan penulis dalam bab sebelumnya. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a) Batasan Waktu 

Penelitian ini memiliki batasan waktu pencarian data yang terbentang 

dari tahun 2012 hingga akhir 2015. Periode tahun tersebut dinilai peneliti 

sebagai periode yang cukup krusial untuk menganalisa perubahan regulasi yang 

terjadi pada lingkungan China terkait keikutsertaannya pada Konferensi Rio di 

tahun 2012 atau Rio +20. 

b) Batasan Materi 

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk membatasi penulis dalam 

menganalisapenerapan kebijakan hijau di negara China. Penelitian difokuskan 

pada regulasi yang muncul setelah keikutsertaannya dalam konferensi Rio +20 

tahun 2012 dan alasan yang timbul dibalik perilisan aturan hijau terkait. 

1.7 Hipotesa 

 Melalui teori hijau yang digunakan dalam penelitian, keikutsertaan China 

dalam Earth Summit Rio +20 memiliki dampak positif bagi lingkungan China yang 

telah terdegradasi. Rio +20 menyebabkan China merubah kebijakan hijau. Rezim 

lingkungan internasional yang ada dan telah disepakati China menimbulkan keterikatan 
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yang bersifat informal. Rezim internasional yang diikuti dijadikan sarana untuk menilai 

seberapa jauh kebijakan dapat dijalankan sepenuhnya. Adjustment dalam penerapan 

Green Economy di China tidak hanya memiliki keterikatan pada rezim internasional. 

Sebagai negara, China memiliki alasan tersendiri dalam mengkaji ulang aturan hijau 

global sebelum akhirnya dapat diterapkan secara penuh. Sehingga, aturan tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan lingkungan China tanpa mengganggu pertumbuhan 

ekonomi maupun perkembangan aspek kenegaraan lain. Peran aktor dalam 

pemerintahan sangat mempengaruhi penerapan kebijakan hijau dan penyesuaian yang 

dilakukan. 

1.8 Struktur Penulisan 

`BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Praktis dan Akademis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Teori / Konsep 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 
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3.1.1 Aktor Utama dalam Proses Kebijakan Hijau 
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3.4 Relevansi Teori Hijau dengan Pergerakan China dalam Penyelamatan 

Lingkungan 
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