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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Isu permasalahan lingkungan adalah isu transnasional yang dianggap sangat 

penting, karena kerusakan lingkungan akan berdampak pada keberlangsungan 

hidup manusia di bumi. Permasalahan lingkungan ini tidak dapat dilepaskan dari 

pola perilaku negera-negara dunia dalam mengembangkan ekonomi mereka. 

China merupakan salah satu negara yang giat dalam masalah ekonomi. Hal ini 

terbukti bahwa China merupakan negara kedua dengan pertumbuhan ekonomi 

yang cepat.1 Dimana pertumbuhan ekonomi China selama tiga dekade terakhir

hingga tahun 2010 mencapai rata-rata 10%.2 Dan China merupakan negara

keempat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.3

Pertumbuhan penduduk dan perubahan sistem ekonomi China yang lebih 

berorientasi terhadap pasar dan terdesentralisasi menyebabkan China memiliki 

kondisi permasalahan lingkungan yang serius. Permasalahan lingkungan yang 

terjadi di China antara lain polusi udara, polusi air, polusi tanah, deforestasi, erosi, 

dan biodiversitas.4 Selain itu, dari dua puluh kota tercemar di dunia, sebanyak

1 Diva S. Rakasiwi, 2015, Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi 
Kebijakan Perlindungan Lingkungan di China, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. 
No. 1, page : 1509 – 1525,  diakses dalam http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI8818-
d2c216ccc2fullabstract.pdf (28/11/2017, 20.10 WIB), hal. 1510 
2Pertumbuhan Pesat Ekonomi China Dalam Angka, 23 September 2015, diakses dalam  
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150910_majalah_ekonomi_China (29/11/2017, 
09.13 WIB) 
3 Diva S. Rakasiwi, Loc. Cit., 
4 Pertumbuhan Pesat Ekonomi, Loc. Cit., 

http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI8818-d2c216ccc2fullabstract.pdf
http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI8818-d2c216ccc2fullabstract.pdf
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150910_majalah_ekonomi_cina
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enam belas diantaranya berada di China.5 Adanya tingkat polusi yang memburuk 

di China disebabkan oleh pembangkit listrik tenaga batubara yang menjadi 

andalan bagi kebutuhan energinya.6 Menurut World Economic Forum (WEF) 

tahun 2012 China menempati urutan pertama sebagai negara penghasil emisi gas 

rumah kaca terbesar di dunia.7  

Pada Januari 2014 kondisi polusi udara di China sangat mengkhawatirkan 

dimana partikel polusi berada pada tingkat PM2.5
8, menandai bahwa kualitas udara 

buruk, dengan data kandungan polusi di atas 500 mikrogram per meter kubik.9 

Kepadatan PM2.5 adalah sekitar 350 sampai 500 mikrogram menjelang siang, 

meskipun udara mulai jelas di sore hari. Namun kadar itu berubah setinggi 671 

pada pukul 16.00 di pos pemantauan udara, di Kedutaan Besar AS di Beijing.10 

Jumlah itu sekitar 26 kali lebih tinggi dari 25 mikrogram yang dianggap aman 

oleh Organisasi Kesehatan Dunia, dan merupakan yang tertinggi sejak Januari 

2013.11 Permasalahan lingkungan yang ada dianggap sebagai tantangan bagi 

China untuk melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut, serta dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan 

berkelanjutan merupakan agenda besar negara-negara dunia untuk menciptakan 

wajah baru dalam pembangunan dunia. Pembahasan Sustainable Development 

                                                           
5 Diva S. Rakasiwi, Loc. Cit.,  
6 Ibid., 
7 World Economic Forum, 2015, Which Countries Emit The Most Greenhouse Gas?, diakses 
dalam https://www.weforum.org/agenda/2015/07/countries-emitting-most-greenhouse-gas/ 
(25/12/2017, 21.38 WIB) 
8 Menurut BMKG PM2.5 adalah partikel udara yang berukuran kurang dari 2.5 mikron 
(mikrometer). 
9 Berkabut Parah, China Pasang `Matahari` Digital, Edisi 17 Jan 2014, diakses dalam  
http://global.liputan6.com/read/802386/berkabut-parah-china-pasang-matahari-digital 
(29/11/2017, 09.43 WIB) 
10 Ibid., 
11 Ibid., 

https://www.weforum.org/agenda/2015/07/countries-emitting-most-greenhouse-gas/
http://global.liputan6.com/read/802386/berkabut-parah-china-pasang-matahari-digital
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Goals (SDGs) dalam Sidang Umum PBB disepakati dan diadopsi oleh 193 negara 

anggota PBB.12  

Melihat kondisi kerusakan lingkungan tentunya China jauh dari target dalam 

mencapai pembangunan berkelanjutan. Meski demikian China cukup sering ikut 

serta dalam kesepakatan bersama masyarakat internasional terkait lingkungan. 

Pada tahun 1972 China menghadiri the Stockholm Conference on Human 

Environment, tahun 1992 Earth Summit di Rio de Janeiro, serta tahun 2002 China 

hadir dalam World Summit on Sustainable Development di Johannesburg.13 

Kemudian pada 2012 China juga ikut berpartisipasi dalam Konferensi Rio +20, 

dimana konferensi ini merupakan lanjutan dari Konferensi Rio 1992 sebagai 

upaya untuk memperkuat Rio Declaration 1992 dan Johannesburg Plan of 

Implementation 2002.14  

Keikutsertaan dan partisipasi China dalam kerjasama lingkungan 

internasional tentunya menjadikan China sebagai negara yang memiliki 

tanggungjawab untuk mempromosikan dan mengimplementasikan agenda-agenda 

dalam rezim internasional tersebut. Forum-forum lingkungan internasional telah 

mampu mendorong China untuk mulai memikirkan pentingnya menjaga 

keberlangsungan lingkungan dan mengimplementasikan model pembangunan 

berkelanjutan. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa argumen yang disampaikan 

oleh aparat negara dalam beberapa agenda penting. Seperti pada tahun 2011 

                                                           
12 17 Goal Dokumen PBB tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Edisi 22 September 2017, 
diakses dalam https://nasional.tempo.co/read/702118/17-goal-dokumen-pbb-tentang-tujuan-
pembangunan-berkelanjutan (15/01/2018, 23.00 WIB) 
13 Diva S. Rakasiwi, Op. Cit., hal. 1511-1512 
14 Menteri Lingkungan Hidup RI, Konferensi PBB Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio +20): 
“Masa Depan Yang Kita Inginkan”, diakses dalam http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-
pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/ (27/12/2017, 13.38 WIB) 

https://nasional.tempo.co/read/702118/17-goal-dokumen-pbb-tentang-tujuan-pembangunan-berkelanjutan
https://nasional.tempo.co/read/702118/17-goal-dokumen-pbb-tentang-tujuan-pembangunan-berkelanjutan
http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/
http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/
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Perdana Menteri China H.E. Wen Jiabao dalam 14th ASEAN Plus Three Summit.  

Wen Jiabao mengusulkan langkah-langkah dalam membangun kerjasama 

pembangunan berkelanjutan dengan ASEAN. Ia menekankan upaya 

mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kerja sama 

dalam sains dan teknologi, energi baru, konservasi energi dan perlindungan 

lingkungan.15 Kemudian pada 2012 H.E. Wen Jiabao dalam United Nation 

Conference on Sustainable Development mengatakan:16 

“Ladies and Gentlemen, Promoting sustainable development is 
a great cause that will benefit both current and future 
generations. Today, mankind has reached a new historical 
starting point. We have to decide what kind of a world we want 
to leave to our children, and we face the dual responsibility of 
achieving sustainable development and promoting global 
economic recovery. I look forward to a fruitful UN Conference 
on Sustainable Development, and I hope it will draw a blueprint 
for “the future we want” and conclude a new contract of 
harmony between man and nature. China will work with the 
international community to share opportunities, meet challenges 
and thus write a new chapter of sustainable development for 
mankind.”17 

Pada 2013 Perdana Menteri China Wen Jiabao dalam pidatonya di agenda 

Laporan Kerja parlemen mengatakan bahwa China akan memprioritaskan isu-isu 

                                                           
15 Statement by H.E. Wen Jiabao Premier of the State Council of the People's Republic of China 
At the 14th ASEAN Plus Three Summit, diakses dalam 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t880846.shtml, (06/04/2018, 21.30 
WIB) 
16

 Work Together to Write A New Chapter in Promoting Sustainable Development for Mankind, 
Statement by H.E. Wen Jiabao (Premier of the State Council of the People‟s Republic of China) at 
the UN Conference on Sustainable Development, diakses dalam 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16694china.pdf  (10/01/2018, 21.23 
WIB) 
17 Inti dari statement tersebut adalah menurut China mempromosikan dan membangun agenda 
pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting dan menguntungkan bagi generasi 
selanjutnya. China merasa memiliki tanggungjawab besar dalam mencapai pembangunan 
berkelanjutan dan pemulihan ekonmi global.  China akan bekerjasama dengan masyarakat 
internasional dan siap untuk menghadapi tantangan baru dalam proses mencapai pembangunan 
berkelanjutan. 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t880846.shtml
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16694china.pdf
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lingkungan hidup pada saat ini dan tahun-tahun mendatang.18 Ia juga mengatakan 

bahwa seharusnya pemerintah China berbuat lebih banyak dalam mengatasi 

permasalahan lingkungan dan memperkuat perlindungan lingkungan.19  

Mengingat isu lingkungan merupakan isu yang bersifat borderless, dimana 

permasalahan lingkungan yang dialami oleh China tidak hanya dirasakan oleh 

penduduk negara China, melainkan dapat dirasakan juga oleh masyarakat yang 

tinggal di bumi. Menanggapi lebih lanjut, pada 24 April 2014 Komite Tetap 

Kongres Rakyat Nasional China merilis amandemen pada Environmental 

Protection Law sebagai kesadaran China dalam meningkatkan upaya pelestarian 

lingkungan, dimana EPL dijalankan secara resmi pada 1 Januari 2015.20 EPL 2014 

berisikan 70 artikel dan 7  bagian yang mencakup aturan-aturan lingkungan, yang 

disusun untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, mencegah dan 

mengendalikan pencemaran dan bahaya publik lainnya, menjaga kesehatan 

masyarakat, mendorong peningkatan peradaban ekologis dan memfasilitasi 

pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.21 Kemudian eksistensi dari 

EPL ini dinilai merupakan bentuk representasi China untuk mempromosikan dan 

melaksanakan prinsip-prinsip dari SDG‟s. 

Adanya EPL 2014 ini menarik untuk dikaji, dimana penulis ingin melihat 

implementasi dari kebijakan pemerintah China yang merujuk pada EPL 2014. 

                                                           
18 China akan Prioritaskan Kualitas Hidup dan Lingkungan Hidup, Edisi 11/04/2013, diakses 
dalam https://www.voaindonesia.com/a/china-akan-prioritaskan-kualitas-hidup-dan-lingkungan-
hidup/1638987.html (29/04/2018, 20.12 WIB) 
19 Ibid., 
20 China Begins Enforcing Newly Amended Environmental Protection Law, Jones Day 
Publications, diakses dalam  http://www.jonesday.com/china-begins-enforcing-newly-amended-
environmental-protection-law-01-21-2016/ (29/11/2017, 09.43 WIB), hal.4 
21 Ibid., 

https://www.voaindonesia.com/a/china-akan-prioritaskan-kualitas-hidup-dan-lingkungan-hidup/1638987.html
https://www.voaindonesia.com/a/china-akan-prioritaskan-kualitas-hidup-dan-lingkungan-hidup/1638987.html
http://www.jonesday.com/china-begins-enforcing-newly-amended-environmental-protection-law-01-21-2016/
http://www.jonesday.com/china-begins-enforcing-newly-amended-environmental-protection-law-01-21-2016/
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Kebijakan-kebijakan yang diambil tentunya diharapkan oleh pemerintah China 

mampu berkontribusi positif dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. 

Mengingat kerusakan lingkungan China yang parah dan China bertanggungawab 

untuk memperbaiki kondisi tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Environmental Protection Law 

Di China Dalam Mencapai Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya sebuah penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, karena 

apabila tidak memiliki tujuan yang jelas maka penulis akan mengalami kesulitan 

dalam melakukan penulisan dan mencari data yang relevan. Berdasarkan pada 

latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisa dan melihat bagaimana implementasi dari adanya 

Environmental Protection Law di China. Dimana penulis melihat implementasi 

tersebut berupa kebijakan-kebijakan lingkungan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah China serta mengacu pada EPL 2014. Kebijakan-kebijakan tersebut 

diharapkan oleh pemerintah China mampu berkontribusi positif dalam tujuan 

pembangunan China yaitu pembangunan berkelanjutan.  

1.3.2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Akademis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

akademik, kemudian sebagai bahan pembelajaran, sebagai bahan rujukan dalam 

pengembangan Ilmu Hubungan Internasional dan sumbangan penelitian. Serta 

sebagai fakta-fakta yang relevan yang dapat dijadikan sebagai masukan-masukan 

bagi peneliti khususnya yang berhubungan dengan kajian lingkungan. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini mampu memberikan tambahan wawasan bagi penulis karena 

adanya rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dapat terjawab. Dan 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi, menambah wawasan 

dan pengetahuan mengenai usaha-usaha yang dilakukan China dalam mengatasi 

pemasalahan lingkungan yang didasarkan pada kesadaran akan pentingnya 

menerapkan konsep ekonomi hijau. 

1.4.Penelitian Terdahulu 

Sebelum membahas terkait dengan implementasi Environmental Protection 

Law di China, maka penulis terlebih dahulu ingin melihat posisi penelitian yang 

penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Serta menjabarkan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. Terdapat lima penelitian terdahulu yang dapat penulis 

posisikan sebagai dasar untuk melengkapi penelitian yang sudah ada. 

Pertama penelitian sebelumnya, berupa tesis milik Zhang Yikai yang 

berjudul Towards Sustainable Development: Chinese Environmental Law 

Enforcement Mechanism Research. Tesis ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai alat analisa. Tulisan ini 

menjelaskan terkait kondisi lingkungan China yang semakin memburuk akibat 
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dari peningkatan aktivitas ekonomi China. Degradasi lingkungan yang dihadapi 

China tentunya sangat membahayakan bagi kesehatan dan ekonomi untuk ke 

depannya. Oleh karenanya dalam hal ini perlu penanganan khusus untuk 

menangani degradasi tersebut. Mengingat isu lingkungan merupakan isu bersama 

yang dihadapi masyarakat internasional. 

Kemudian menurut Zhang Yikai melihat bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan merupakan prinsip yang sesuai untuk menangani masalah degradasi 

lingkungan. Karena menurutnya pembangunan berkelanjutan lebih menekankan 

pada keseimbangan kepentingan lingkungan, pembangunan ekonomi dan sosial. 

Dan untuk memperoleh hasil yang maksimal dari ketiga prinsip tersebut maka 

diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas. Karena dalam permasalahan ini 

hukum lingkungan memiliki peran yang dominan dalam menyediakan mekanisme 

untuk mengatur permasalahan lingkungan. Misalnya dalam mencegah polusi, 

eksploitasi rasional dan konservasi sumber daya alam dan dalam memulihkan 

lingkungan yang rusak, sehingga hukum lingkungan diperlukan untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan.22 

Prinsip pembangunan berkelanjutan dianggap sesuai untuk reformasi China 

dalam hal penegakan hukum perlindungan lingkungan. Karena China 

membutuhkan prinsip yang benar-benar mendukung keberlangsungan lingkungan 

agar kesadaran dan partisipasi masyarakat China terus meningkat terkait hal 

melestarikan lingkungan. Maka dalam hal ini China perlu melakukan reformasi 

                                                           
22 Zhang Yikai, 2009, Towards Sustainable Development: Chinese Environmental Law 
Enforcement Mechanism Research, Tesis, Canada : University of Toronto, Department of Law, 
diakses dalam 
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/19011/6/Zhang_Yikai_200911_LLM_thesis.pdf 
(28/11/2017, 22.38 WIB), hal. 8 

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/19011/6/Zhang_Yikai_200911_LLM_thesis.pdf
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yang lebih efisien seperti memperbaiki mekanisme lingkungan yang tepat, 

perlunya dibentuk sistem peradilan lingkungan dan pengadilan kehakiman dalam 

memberikan sanksi kepada pelanggar, memberikan peraturan yang ketat agar 

pelaku tidak mengabaikan peraturan yang telah dilegalkan oleh pemerintah dan 

dalam hal ini pemerintah juga perlu memfasilitasi apabila terdapat masyarakat 

yang mulai sadar dan ingin menjaga kelestarian lingkungan.23 

Tulisan tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu 

mengkaji kerusakan lingkungan yang dialami oleh China. Dan sepakat bahwa 

kerusakan lingkungan yang dialami China memiliki dampak yang serius dalam 

kehidupan, khususnya bagi kehidupan penduduk China. Dan adapun perbedaan 

dengan penelitian penulis, pertama dalam tulisan Zhang Yikai melihat dampak 

dari degrasi lingkungan dalam aspek ekonomi dan kesehatan masyarakat. 

Sedangkan penulis hanya melihat dampak dari degradasi lingkungan secara 

umum. Perbedaan kedua tulisan Zhang Yikai meneliti terkait penegakan 

mekanisme hukum lingkungan yang ada di China. Zhang Yikai menyarankan 

perlu adanya sebuah reformasi bagi penegakan hukum perlindungan lingkungan 

yang mana reformasi tersebut merujuk pada prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Sedangkan penulis meneliti implementasi dari hukum perlindungan lingkungan 

yang ada di China, dan melihat implementasi tersebut sebagai upaya mencapai 

pembangunan berkelanjutan.  

Kedua penelitian sebelumnya, berupa skripsi milik Desita Citra Resmi, 

yang berjudul Adjusment China Dalam Menerapkan Green Economy Pasca 

                                                           
23 Ibid., hal. 40-51 
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Konferensi Rio +20 Tahun 2012. Penulis menggunakan metode eksplanatif dan 

Green Theory sebagai alat analisa dalam penelitiannya. Kemudian penulis 

menetapkan rumusan masalah yang ingin dijawab yaitu terkait bagaimana 

pengaruh Konferensi Rio +20 terhadap adjustment China dalam penerapan Green 

Economy. Desita Citra melihat dari kondisi lingkungan China yang buruk yang 

menjadi permasalahan utama untuk melihat pentingnya dampak lingkungan bagi 

kehidupan. Permasalahan lingkungan pertama disebabkan karena China 

menggunakan bahan tambang terutama batubara sebagai kebutuhan dalam 

pelaksanaan industrinya dan sumber utama listrik di seluruh negeri.24 Penggunaan 

batubara yang berlebihan menghasilkan emisi karbon yang mengendap di udara 

dan limbah yang tidak ditangani menyebabkan polusi pada air. Kedua karena 

overpopulation, naiknya jumlah masyarakat kelas menengah menyebabkan 

peningkatan pemakaian mobil sehingga menambah emisi karbon di udara.25 

Adanya Konferensi Rio +20 untuk program pencapaian pembangunan 

berkelanjutan dengan menyeimbangkan ekonomi dan sosial sangat 

menguntungkan bagi China. Konferensi tersebut menghasilkan apa yang disebut 

“The Future We Want” yang berisi sepuluh poin kesepakatan dalam Rio +20. 

Kemudian Rio +20 menghasilkan kerangka Sustainable Development Goals 

(SDG‟s) dengan tema besar yang juga diperkenalkan yaitu Ekonomi Hijau (Green 

Economy. Ekonomi Hijau tidak hanya mempermasalahkan lingkungan, tetapi juga 

bagaimana kesinambungan hidup manusia dengan lingkungan dan alternatif 

kegiatan ekonomi agar ramah lingkungan. 

                                                           
24 Desita Citra Resmi, Op. Cit., hal. 25 
25 Ibid., hal. 27 
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China telah melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan kebijakan 

lingkungan seperti pembentukan birokrasi pengawas lingkungan yaitu State 

Environmental Protection Administration (SEPA) dan diubah menjadi Ministry of 

Environmental of the Peoples’s Republic of China (MEP). Pergerakan lainnya 

adalah merivisi Environmental Protection Law pada 1989 karena dianggap tidak 

sesuai dengan kondisi perkembngan China. Selanjutnya melakukan kerjasama 

dengan United Nations Development Programme (UNDP) dalam pengembangan 

energi dan konservasi.26 Kemudian China juga bekerjasama dengan United 

Nations Environmental Protections (UNEP) dalam membangun energi terbarukan 

yaitu energi Solar Photovaltoic (SP). Keikutsertaannya dalam Rio +20 

direalisasikan dengan merevisi Environmental Protection Law pada 2014 untuk 

membenahi kebijakan hijau yang ada. Hasilnya upaya yang dilakukan China 

dengan menerapkan kebijakan hijau mengalami perubahan yang progresif 

dibanding tahun-tahun sebelumnya.  

Tulisan tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu 

pertama mengkaji kerusakan lingkungan yang dialami oleh China. Dan 

menekankan penggunaan bahan tambang batubara sebagai faktor utama dalam 

menyebabkan kerusakan lingkungan di China. Persamaan kedua meneliti terkait 

keikutsertaan China dalam rezim atau kerjasama lingkungan internasional sebagai 

kesadaran China untuk serius dalam menangani permasalahan lingkungan. Dan 

hasil dari keikutsertaan tersebut yang kemudian melahirkan revisi EPL pada tahun 

2014. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah Desita Citra Resmi 

                                                           
26 Ibid., hal. 36 
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menggambarkan upaya yang dilakukan China dalam merealisasikan Green 

Economy pasca Konferensi Rio +20 dalam hal pembentukan birokrasi pengawas 

lingkungan dan kerjasama dengan UNDP dan UNEP dalam hal lingkungan. 

Sedangkan penulis meneliti terkait realisasi China terkait implementasi dari EPL 

2014. Serta kebijakan-kebijakan baru pemerintah China yang mengacu pada EPL 

2014 tersebut.  

Ketiga penelitian sebelumnya, berupa jurnal milik Wang Canfa, yang 

berjudul Chinese Environmental Law Enforcement: Current Deficiencies And 

Suggested Reforms. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Jurnal tersebut berisikan penjelasan terkait ketentuan perundangan perlindungan 

lingkungan China. Dimana saat ini undang-undang China terdiri dari pengaturan 

dalam menangani perlindungan lingkungan yang komprehensif, litigasi khusus 

untuk pencegahan polusi, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, 

perluasan perlindungan lingkungan hidup ke bidang legislasi lainnya, dan 

ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional yang berfokus pada perlindungan 

lingkungan.27 Kemudian membahas juga terkait dengan sistem tata kelola, aturan, 

dan regulasi lingkungan hidup China saat ini. Yang mana China juga mengatur 

ketentuan tentang perlindungan lingkungan dalam perundang-undangan non-

lingkungan yaitu kejahatan untuk mengurangi perlindungan lingkungan dan 

sumber daya.  

Namun dalam implementasinya terdapat beberapa masalah serius yang 

terletak pada penegakan hukum lingkungan di China seperti adanya mekanisme 
                                                           
27 Wang Canfa, 2007, Chinese Environmental Law Enforcement: Current Deficiencies And 
Suggested Reforms, Vermont Journal Of Environmental Law, Vol. 8 Issue 2, diakses dalam 
http://vjel.vermontlaw.edu/files/2013/07/Volume-8-Issue-2.pdf (28/11/2017, 20.45 WIB), hal. 162 

http://vjel.vermontlaw.edu/files/2013/07/Volume-8-Issue-2.pdf


13 
 

yang terlalu dangkal atau kurang terikat sehingga banyak pelaku proyek 

konstruksi yang menyalahgunakan hal tersebut. Kedua lemahnya sanksi, ketiga 

tidak adanya kompensasi, keempat pelaku pelanggar lingkungan seringkali hanya 

dikenai hukuman secara administrative, serta kurangnya kewenangan dalam 

administrasi perlindungan lingkungan. 

Terdapat empat alasan utama yang menjelaskan mengapa implementasi 

Undang-Undang lingkungan yang diterapkan China longgar saat ini.28 Yang 

pertama sebagian besar disebabkan oleh Undang-Undang yang tidak realistis yang 

dihasilkan dari penelitian hukum yang tidak memadai, pembuatan Undang-

Undang yang cepat, dan ketidakmampuan Undang-Undang saat ini untuk 

menyesuaikan dengan peraturan baru. Kedua, pemerintah daerah lebih menyukai 

keuntungan ekonomi daripada perlindungan lingkungan. Ketiga, adanya 

kekosongan legislatif antara departemen administratif dan komite tetap dalam 

National People’s Congress (NPC) dan sistem pengadilan. Serta faktor 

masyarakat, dimana masyarakat China cenderung kurang memiliki kesadaran dan 

partisipasi dalam kerusakan lingkungan. 

Terlepas dari kurang efektifnya penegakan hukum lingkungan di China, 

pada dasarnya sistem hukum China memliki potensi dalam penegakan hukum 

lingkungan yang memadai dan efektif. Pada tahun 2002 Environment Supervision 

Bureau (ESB) dibentuk untuk menyusun dan menerapkan kebijakan, peraturan, 

dan peraturan untuk memantau lingkungan dan pembuangan polusi ; membimbing 

dan mengkoordinasikan solusi untuk masalah polusi di dalam masyarakat lokal, 

                                                           
28 Ibid., hal.169-172 
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departemen, dan lintas yurisdiksi; dan menyelidiki kecelakaan pencemaran 

berskala besar dan kerusakan ekosistem.29 Reformasi kedua adalah China telah 

berhasil menyelesaikan reformasi di beberapa provinsi dengan mengubah 

administrasi perlindungan lingkungan di tingkat lokal menjadi badan yang 

terpisah. Kemudian dalam reformasinya China mengubah Gross Domestic 

Product (GDP) tradisonal menjadi Gross Domestic Product (GDP) hijau, artinya 

pembangunan ekonomi China mulai memperhatikan aspek-aspek 

keberlangsungan lingkungan. Keempat China membuat prosedur dan metode 

sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Tulisan tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu 

meneliti terkait adopsi peraturan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh 

pemerintah China. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, pertama Wang 

Canfa menjelaskan isi dari pasal-pasal hukum penegakan lingkungan tahun 1989, 

sedangkan penulis menggambarkan pasal-pasal hukum penegakan lingkungan 

tahun 2014 atau pasca amandemen. Perbedaan kedua Wang Canfa meneliti terkait 

dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah China dalam 

menerapkan peraturan perlindungan lingkungan. Serta meneliti terkait dampak 

dari adanya hambatan-hambatan tersebut, kemudian Wang Canfa juga 

memberikan saran terkait dengan reformasi yang harus dilakukan oleh pemerintah 

China terkait birokrasi lingkungan. Sedangkan penulis meneliti terkait 

implementasi hukum penegakkan lingkungan pasca amandemen. 

                                                           
29 Ibid., hal. 174 
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Penelitian keempat, berupa jurnal milik Diva S. Rakasiwi yang berjudul 

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan 

Lingkungan di China. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dan kebijakan lingkungan milik Donald J. Calista sebagai alat analisa dalam 

menjelaskan. Jurnal ini menjelaskan hambatan-hambatan yang dilalui pemerintah 

China dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan lingkungan. Adapun 

partisipasi China sejak tahun 1972 menghadiri the Stockholm Conference on 

Human Environment, selanjutnya China menjadikan perlindungan lingkungan 

sebagai dasar kebijakan nasional sejak tahun 1980an, pada 2002 China juga 

menghadiri Earth Summit di Rio de Janeiro dan hadir dalam World Summit on 

Sustainable Development di Johannesburg atau yang lebih dikenal dengan 

Johannesburg Summit 2002.30 Pada rangkaian selanjutnya, China juga menghadiri 

Rio + 20 Conference, yang memiliki agenda untuk secara bersama-sama 

membentuk bagaimana cara untuk mengurangi kemiskinan, memajukan keadilan 

sosial dan memastikan perlindungan lingkungan di bumi.31 Pemerintah China juga 

memutuskan untuk menyetujui dan mengadopsi Sustainable Development Goals 

(SDGs) per 2015.   

Meskipun China berhasil dalam menerapkan birokrasi perlindungan 

lingkungan, tentunya hal ini tidak terlepas dari berbagi hambatan. Hambatan yang 

pertama adalah lingkungan dalam implementasi kebijakan dan proses penerimaan. 

Lemahnya aktor pengawas dalam implementasi kebijakan dalam pengawasan dan 

implementasi sangat terbatas. China memiliki banyak organisasi pemerintah 

                                                           
30 Diva S. Rakasiwi, Op. Cit., hal. 1511-1512 
31 Ibid., 
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maupun non-pemerintah dalam hal lingkungan, namun mereka memiliki peran 

yang terbatas. Hal ini karena terdapat peraturan hukum yang mengikat organisasi 

tersebut, missal apabila suatu organisasi non-profit ingin diakui maka harus 

mempunyai sponsor untuk mendaftar. Kedua peran pemerintah dalam hal ini 

sangat mendominasi, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat dan organisasi 

non-pemerintah China tidak memiliki cukup ruang untuk berpartisipasi dan 

mengkritik kebijakan pemerintah China. Ketiga dominasi pemerintah China akan 

media massa, media sebagai penyampai informasi kepada masyarakat justru tidak 

memiliki ruang bebas dalam menyampaikan informasi. Dan terakhir terkait 

kurangnya partisipasi masyarakat China. 

Tulisan tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu 

menggambarkan terkait kerusakan lingkungan yang dialami oleh China. 

Persamaan kedua menggambarkan keikutsertaan China dalam berbagai kerjasama 

lingkungan internasional dan adopsi SDGs. Adapun perbedaan dengan penelitian 

penulis, pertama Diva S. Rakasiwi hanya menjelaskan terkait faktor-fakor yang 

menghambat implementasi dari kebijakan perlindungan lingkungan di China. 

Sedangkan penelitian penulis membahas terkait implementasi dari hukum 

perlindungan lingkungan di China pasca amandemen yang berupa kebijakan-

kebijakan pemerintah China dalam menangani permaslahan lingkungan. 

Kelima penelitian sebelumnya, berupa jurnal milik Kate E. Swanson, 

Richard G. Kuhn dan Wei Xu yang berjudul Environmental Policy 

Implementation in Rural China: A Case Study of Yuhang, Zhejiang. Jurnal ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dan wawancara lapangan untuk 
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mendapatkan bukti yang benar. Dalam tulisannya penulis berusaha menjawab 

permasalahan implementasi kebijakan lingkungan China di Kabupaten Yuhang. 

Karena latarbelakang industri pedesaan yang China yang belum menggunakan 

teknologi canggih ramah lingkungan sehingga berdampak pada lingkungan China. 

Adanya pengalihan sektor industri ke daerah pedesaan menyebabkan banyak 

penduduk desa yang antusias dan membangun industri di desa mereka sendiri 

tanpa harus pergi ke kota. Namun hal ini justru berdampak pada lingkungan 

China, dimana banyak industri-industri pedesaan China yang masih menggunakan 

teknologi tradisional dalam operasinya. Hal ini berimplikasi pada polusi udara 

yang menyebabkan pola hujan bersifat asam dan peningkatan kadar air limbah di 

Yuhang.32  

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah China pada 1979 mulai 

membentuk kerangka kebijakan untuk melindungi lingkungan. Langkah awalnya 

mulai membuat kebijakan hukum terkait perlindungan lingkungan dengan 

membentuk badan-badan resmi khusus lingkungan. adapun institusi tersebut 

seperti The State Environmental Protection Agency (SEPA), Environmental 

Protection Agency (EPA), dan Environmental Protection Bureaus (EPB).33 Dan 

hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat tiga implementasi mekanisme 

pelaksaan hukum yang berlaku Yuhang, yaitu terkait biaya pelepasan, analisa 

mengenai dampak lingkungan, dan perawatan dengan waktu yang terbatas. 

                                                           
32 Kate E. Swanson & Richard G. Kuhn (dkk), 2001, Environmental Policy Implementation in 
Rural China: A Case Study of Yuhang, Zhejiang, Environmental Management Vol. 27, No. 4, pp. 
481–491, Verlag New York Inc, diakses  dalam  http://kateswanson.ca/files/yuhang.pdf 
(28/11/2017, 22.50 WIB), hal. 484 
33 Ibid., 

http://kateswanson.ca/files/yuhang.pdf
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Biaya pelepasan merupakan mekanisme yang sering diberlakukan. 

Tujuannya sebagai dana untuk membiayai konservasi sumber daya, pengendalian 

pencemaran lingkungan, penguatan manajemen industri dan perbaikan kondisi 

lingkungan. dimana hal ini diharapkan dapat mendorong pabrik untuk 

menggunakan teknologi ilmiah yang ramah lingkungan. Namun pada 

kenyataannya tidak ada fasilitas perawatan sentral di masyarakat pedesaan. 

Kemudian terkait analisa mengenai dampak lingkungan, sebuah industri yang 

baru harus memasukkan cara pengelolaan lingkungan ke dalam perencanaan 

mereka. Dan ketiga terkait perawatan lingkungan yang diberi waktu terbatas, 

dimana EPB menuntut agar industri segera membangun fasilitas pengelolahan 

limbah. Apabila industri tidak memenuhi batas waktu yang ditentukan, maka akan 

ditetapkan denda, penghentian distribusi produk atau bahkan industri akan 

ditutup.34  

Tulisan tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu 

mengkaji terkait upaya yang dilakukan pemerintah China dalam menangani 

permasalahan lingkungan. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, pertama 

Kate E. Swanson & Richard G. Kuhn (dkk) menggambarkan mekanisme 

perlindungan lingkungan yang dirancang oleh pemerintah China pada 1979, 

sedangkan penulis menggambarkan hukum perlindungan lingkungan yang 

diamandemen pada 2014 tahun 2014. Perbedaan kedua adalah Kate E. Swanson & 

Richard G. Kuhn (dkk) meneliti implementasi dari kebijakan perlindungan 

lingkungan dalam ruang lingkup pedesaan yaitu Zheijang. Sedangkan penelitian 

                                                           
34 Ibid., hal. 485-486 
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penulis melihat implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Lingkungan 

dalam cakupan pemerintah, yaitu berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah China dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. 

Tabel 1.1. Posisi Penelitian 

NO. 
JUDUL DAN NAMA 

PENELITIAN 
METODE DAN 

ALAT ANALISA HASIL 

1. Tesis: Towards 
Sustainable Development: 
Chinese Environmental 
Law Enforcement 
Mechanism Research 
 
Oleh: Zhang Yikai 

Metode Deskriptif 
Kualitatif 
 
Pembangunan 
Berkelanjutan 
 

- Degradasi 
lingkungan yang 
dialami China sangat 
membahayakan 
keberlangsungan 
hidup makhluk hidup. 
Untuk itu perlu 
adanya penanganan 
khusus yang tepat 
yaitu dengan 
menerapkan prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan. Namun 
survey menunjukan 
bahwa penegakan 
hukum lingkungan di 
China masih longgar 
dan memiliki 
beberapa kendala. 
- Prinsip 
pembangunan 
berkelanjutan 
dijadikan sebagai 
pedoman untuk 
melakukan reformasi 
dalam penegakan 
hukum lingkungan, 
meskipun sulit untuk 
dicapai. 

2. Skripsi: Adjusment China 
Dalam Menerapkan Green 
Economy Pasca 
Konferensi Rio +20 Tahun 
2012 
 
Oleh: Desita Citra Resmi 

Metode Eksplanatif 
 
Green Theory 

- Keikutsertaan China 
dalam Konferensi Rio 
+20 sangat 
menguntungkan bagi 
China. Karena sejak 
saat itu China serius 
dalam menangani 
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masalah lingkungan 
dengan bekerjasama 
dengan UNDP dan 
UNEP dalam hal 
pembangunan ramah 
lingkungan. 
- Revisi EPL yang 
dilakukan pada 2014 
juga merupakan bukti 
keseriusan China. UU 
tersebut mengikat 
semua elemen untuk 
patuh. Hal ini 
kemudian berdampak 
positif terhadap 
kesadaran semua 
elemen dalam 
menjaga 
keberlangsungan 
ekologis. 

3. Jurnal: Chinese 
Environmental Law 
Enforcement: Current 
Deficiencies And 
Suggested Reforms 
 
Oleh: Wang Canfa 

Metode Deskriptif 
Kualitatif 
 
Pendekatan 
Lingkungan 
 

- China mengadopsi 
peraturan terkait 
perlindungan 
lingkungan, namun 
dalam 
implementasinya 
menukan beberapa 
hambatan. 
- Hambatan-hambatan 
tersebut mendorong 
China untuk 
melakukan reformasi 
terhadap birokrasi 
dalam negerinya. 
Beberapa reformasi 
yang dilakukan 
seperti membentuk 
ESB tahun 2002 dan 
Mengubah GDP 
tradisonal menjadi 
GDP hijau. 

4. Jurnal: Faktor-Faktor yang 
Menghambat 
Implementasi Kebijakan 
Perlindungan Lingkungan 
di China 

Metode Deskriptif 
Kualitatif 
 
Teori Kebijakan 
Publik 

- China cukup banyak 
berkontribusi dalam 
masalah penanganan 
lingkungan baik 
dalam maupun luar 
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Oleh: Diva S. Rakasiwi 

negeri. Dalam negeri 
China membentuk 
birokrasi khusus yang 
berwenang dalam 
permasalahan 
lingkungan. Dalam 
lingkup internasional 
China menyetujui 
SDGs untuk 
diterapkan dalam 
negeri. 
- Terdapat faktor 
penghambat dalam 
implementasi 
kebijakan tersebut 
seperti lemahnya 
actor pengawas, gerak 
organisasi ingkungan 
non-pemerintah dan 
media sangat terbatas, 
serta kurangnya 
partisipasi 
masyarakat.  

5. Jurnal: Environmental 
Policy Implementation in 
Rural China: A Case 
Study of Yuhang, Zhejiang 
 
Oleh: Kate E. Swanson & 
Richard G. Kuhn (dkk) 

Metode Deskriptif 
Kualitatif, 
Wawancara 
 
 

- Adanya industri 
pedesaan yang 
berkembang pesat 
menyebabkan 
kerusakan lingkungan 
parah di China. Dan 
menyebabkan 
pemerintah membuat 
kebijakan 
perlindungan terhadap 
lingkungan yang 
harus 
diimplementasikan 
seluruh industri 
pedesaan. 
- Terdapat tiga 
mekanisme peraturan 
yang diterapkan di 
Kabupaten Yuhang 
yaitu terkait biaya 
pelepasan, analisa 
dampak lingkungan 
dan perawatan 
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lingkungan dengan 
waktu tertentu. 

6. Skripsi: Implementasi 
Environmental Protection 
Law di China Dalam 
Aspek Pembangunan 
Berkelanjutan 
 
Oleh: Sherly Ayu 
Ningtyas 

Metode Deskriptif 
Kualitatif 
 
Konsep 
Pembangunan 
Berkelanjutan, 
Konsep Regulatory 
Cooperation, Konsep 
Implementasi 
Kebijakan Publik 

-Revisi EPL pada 
2014 mencoba untuk 
mengatasi 
permaslahan 
lingkungan yang lebih 
serius oleh 
pemerintah China. 
-Implementasi EPL 
2014 berjalan sesuai 
dengan isi yang 
ditetapkan. Dimana 
oemerintah China 
membuat kebijakan-
kebijakan yang dinilai 
sebagai alternatif 
dalam sektor ekonomi 
yang lebih ramah 
lingkungan. 

 

1.5. Landasan Teori 

1.5.1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan  

Menurut Komisi Dunia untuk Pembangunan dan Lingkungan PBB 

pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa adanya 

kompromi, dimana pembangunan dilaksanakan dengan tetap memelihara 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi kepentingan generasi mendatang.35 

Sedangkan menurut Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia pembangunan yang 

pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur keberlanjutannya 

berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) Tidak adanya pemborosan terhadap 

penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada 

                                                           
35 R. E. Soeriaatmadja, 1999, Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional 1999/2000, hal. 53 
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polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat 

meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource.36 

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki nilai moral, nilai ekonomi 

dan nilai ekologi.37 Karena pembangunan yang dilakukan generasi masa kini 

harus mengemban tanggungjawab moral terhadap generasi mendatang. 

Tanggungjawab moral yang dimaksud adalah memberikan hak yang sama bagi 

generasi mendatang untuk dapat menikmati manfaat dari keberadaan sumberdaya 

alam dan hasil dari pembangunan (prinsip keadilan antargenerasi).38 Menurut 

Sutamihardja, ia menyatakan sasaran dalam pembangunan berkelanjutan yaitu 

mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:39 

a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi 

(intergeneration equity) yang berarti bahwa pengeksploitasian sumberdaya 

alam harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. 

b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam 

dan lingkungan hidup, yang berarti harus adanya perilaku preventif 

terhadap hal-hal yang mengancam lingkungan.  

c. Mempertahankan kesejahteraan rakyat baik masa kini maupun masa yang 

mendatang (inter temporal). 

                                                           
36 A.H. Rahadian, Strategi Pembangunan Berkelanjutan, Volume III, No. 01, Februari 2016 p: 47-
56, diakses dalam http://www.stiami.ac.id/jurnal/download/140/strategi-pembangunan-
berkelanjutan (15/01/2018, 22.34 WIB), hal. 48 
37 Oekan S. Abdullah, 2017, Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, hal. 198-199 
38 Ibid., 
39 A.H. Rahadian, Op. Cit., hal. 49 

http://www.stiami.ac.id/jurnal/download/140/strategi-pembangunan-berkelanjutan
http://www.stiami.ac.id/jurnal/download/140/strategi-pembangunan-berkelanjutan
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d. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus memiliki manfaat 

jangka panjang. 

Sedangkan menurut Hegley secara implisit pembangunan berkelanjutan 

mengandung pengertian:40 

1. Berorientasi pada tiga prinsip utama yaitu ekologi, sosial dan ekonomi. 

2. Memperhatikan daya tampung dan batas ekologis dalam melakukan 

ekspolitasi. 

3. Perlunya partisipasi, dukungan dan kerjasama pemerintah dengan dunia 

usaha dalam upaya pemanfaatan sumberdaya alam. 

4. Perlunya kebijakan dan koordinasi yang sistematis bagi semua elemen 

untuk pengembangan energi bagi kelangsungan hidup. 

5. Pengembangan dan pengelolaan teknologi secara terbuka dan adil. 

Dipilihnya Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pengganti 

Millennium Development Goals (MDGs) karena perlunya tindakan penyelamatan 

yang lebih masif, karena daya dukung alam terhadap kehidupan manusia semakin 

menurun. Adanya penurunan daya dukung alam seperti pertumbuhan jumlah 

penduduk yang terus meningkat dari 4 miliar menjadi 7 miliar, akan 

meningkatkan penggunaan sumber daya alam untuk menyokong pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia.41 Peningkatan pemanfaatan SDA ini disebabkan karena 

semua negara mengimplementasikan pola „pembangunan konvensional‟, yang 

                                                           
40 Aca Sugandhy & Rustam Hakim, 2007, Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 
Berwawasan Lingkungan, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 21-22 
41 A.H. Rahadian, Op. Cit., hal. 53 
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mana pola tersebut berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun tidak 

berhasil ditinjau dari aspek sosial dan lingkungan.42 Oleh karena itu, 

pembangunan berkelanjutan tidak hanya diartikan sebagai bentuk tindakan 

perlindungan terhadap lingkungan tetapi terkait dengan pemahaman yang merujuk 

pada relasi antara ekonomi, sosial dan lingkungan alam. Sehingga aspek 

pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar penting yaitu ekonomi, sosial 

dan lingkungan yang harus dijalankan secara terintegrasi.43 Ditetapkannya tiga 

pilar pembangunan berkelanjutan sejak Deklarasi Stockholm 1972 hingga Rio+10 

di Johanseburg 2002 menjadikannya pertimbangan yang serius yaitu bagaimana 

pelaksanaan untuk mengintegrasikan ketiga pilar tersebut.44 

Munculnya berbagai permasalahan lingkungan dan masalah ketersediaan 

bahan pangan, air, tanah dan energi merupakan akibat dari tindakan manusia yang 

melakukan eksploitasi secara berlebihan. Permasalahan lingkungan yang terjadi 

dikhawatirkan akan lebih merusak ekosistem yang ada di bumi. Karena 

peningkatan jumlah penduduk otomatis akan berdampak pada meningkatnya 

kebutuhan manusia akan bahan pangan, energi dan kebutuhan lainnya.45 Oleh 

karena itu, muncul kesadaran baru diantara negara-negara dunia bahwa pola 

produksi dan pola konsumsi yang terjadi dilihat dari aspek lingkungan adalah 

tidak berkelanjutan. Melalui konsep pembangunan berkelanjutan, maka 

                                                           
42 Iwan J. Aziz & Lidya M. Napitupulu, 2010, Pembangunan Berkelanjutan: Peran Dan 
Kontribusi Emil Salim, Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia, hal. 22  
43 Nommy Horas  T. S, 2004, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan (Edisi 2), Jakarta: 
Erlangga,  hal. 23 
44

 Aca Sugandhy & Rustam Hakim, Loc. Cit., 
45 Nommy Horas  T. S, Loc. Cit., 
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pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati agar generasi yang 

akan datang tetap dapat menikmati kekayaan alam tersebut. 

Konsep ini digunakan untuk menjelaskan political will pemerintah China, 

yang mana pemerintah China merivisi Environmental Protection Law sebagai 

upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan di China. Karena kerusakan 

lingkungan yang dialami oleh China tentunya berdampak dalam segala aspek 

kehidupan penduduk China. Oleh karena itu, China berusaha untuk memperbaiki 

kondisi lingkungannya agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan generasi 

mendatang dapat merasakan manfaat dari sumber daya alam, serta menselaraskan 

antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan China. Dengan adanya 

Environmental Protection Law 2014 diharapkan dapat mengikat semua pihak 

untuk ikutserta dalam melestarikan lingkungan. Serta kebijakan-kebijakan yang 

diberlakukan oleh pemerintah China diharapkan mampu berkontribusi positif 

dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

1.5.2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik 

Studi kebijakan publik mulai berkembang pada awal tahun 1970-an 

terutama dengan terbitnya tulisan Harold D. Laswell tentang Policy Sciences.46 

Menurut Easton kebijakan publik adalah sebuah kegiatan penyaluran nilai-nilai 

dan norma-norma dalam seluruh anggota masyarakat secara paksa.47 Sedangkan 

                                                           
46 Taufiqurokhman, 2014, Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada 
Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Moestopo Beragama (Pers), diakses dalam https://moestopo.ac.id/wp-
content/uploads/2016/08/Kebijakan-Publik-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si_.pdf (27/12/2017, 
20.15 WIB), hal. 12 
47 Ibid., hal. 3 

https://moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/Kebijakan-Publik-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si_.pdf
https://moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/Kebijakan-Publik-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si_.pdf
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Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik 

hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam 

masyarakat.48 Selanjutnya Richard Rose menyarankan bahwa dalam menetapkan 

kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai “Serangkaian kegiatan yang sedikit 

banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang 

bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.”49 Berdasarkan 

pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik yang 

berisikan nilai-nilai, norma-norma, dan tujuan yang ingin dicapai secara bersama 

dalam masyarakat.  

Menurut Effendi secara umum proses atau kegiatan dari kebijakan publik 

terdiri dari tiga kegiatan yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan 

evaluasi kebijakan.50 Implementasi kebijakan adalah penerapan dari kebijakan 

publik, dimana kebijakan publik yang sudah dirumuskan oleh lembaga publik 

akan dikelola dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari 

kebijakan tersebut51, menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya 

                                                           
48 Ibid., hal.13 
49 Abdul Aziz Humaizi, 2013, Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat 
Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Vol 3, No. 1, Juni 
2013, diakses dalam http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/191 (17/01/2018, 
22.34 WIB), hal. 3 
50 Riant Nugroho, 2013, Metode Penelitian Kebijakan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 133 
51 Ibid., hal. 110-111 

http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/191
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dengan hasil kegiatan pemerintah.52 Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn 

membatasi implementasi kebijakan yaitu:53 

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau 
kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang 
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 
dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-
tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-
keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun 
waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha 
untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang 
ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap 
implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan 
dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan 
tersebut.” 

Sedangkan menurut pandangan Mazmanian dan Sabatier, implementasi kebijakan 

publik memiliki dua perspektif yaitu yaitu perspektif administrasi publik dan 

perspektif ilmu politik.54 Menurut perspektif administrasi publik, implemetasi 

kebijakan didasarkan pada bagaimana upaya untuk memenuhi aspek efisiensi dan 

ketetapan.55 Namun, pada akhir Perang Dunia II tedapat berbagai penelitian 

administrasi publik tidak hanya melihat aspek pemenuhan amanat publik, tetapi 

terdapat aspek lain yaitu tekanan dari kelompok kepentingan seperti anggota 

lembaga legislatif.56 Sedangkan Menurut perspektif ilmu politik, didasarkan pada 

bagaimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor eksternal dari area 

                                                           
52 Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal Administrasi 
Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, diakses dalam 
http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/viewFile/289/6 (27/01/2018, 14.17 WIB), hal. 2 
53 Abdul Aziz Humaizi, Op. Cit., hal. 4 
54 Haedar Akib, Op. Cit., hal. 1 
55 Ibid., 
56 Ibid., 

http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/viewFile/289/6
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administrasi seperti perubahan preferensi masyarakat dan perubahan pengelolaan 

atau teknologi baru.57 

Pada prinsipnya, implementasi kebijakan adalah hal yang sangat penting 

karena dianggap sebagai wujud utama dan tahapan yang sangat menentukan 

dalam proses kebijakan.58 Sedangkan untuk mengimplementasikan kebijakan 

publik terdapat dua bentuk implementasi yaitu implementasi dilakukan secara 

langsung melalui program-program yang telah disepakati oleh lembaga publik dan 

implementasi dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui kebijakan derivat 

yaitu turunan dari kebijakan publik tersebut.59 Namun dalam penelitian ini penulis 

akan menggunakan salah satu bentuk implementasi kebijakan publik yaitu 

implementasi kebijakan publik secara langsung. Implementasi secara langsung 

melalui program-program adalah formulasi tujuan yang dilakukan secara nyata, 

dirancang dan dibiayai oleh pemerintah suatu negara.60 Program yang 

dilaksanakan secara garis besar harus sesuai dengan perencanaan dalam kebijakan 

pemerintah.61 Untuk itu penting bagi lembaga publik untuk merumuskan 

kebijakan publik secara detail agar pelaksanaanya tepat sasaran. 

Mengacu pada konsep di atas China melalui lembaga lingkungan yaitu 

Ministry of Environmental Protection (MEP) sebagai lembaga publik yang 

bertugas dalam melaksanakan kebijakan lingkungan telah menegakkan regulasi 

                                                           
57 Ibid., 
58 Ibid., hal. 6 
59 Misroji, 2014, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 
Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City Pada Diskominfo Kota Depok, Tesis, 
Jakarta: Universitas Esa Unggul,diakses dalam  http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-
4431-TESIS%20JADI%202012-02-010.pdf (26/01/2018, 22.20 WIB), hal. 24 
60 Op. Cit., Haedar Akib, hal. 3 
61 Ibid., 

http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-4431-TESIS%20JADI%202012-02-010.pdf
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lingkungan hidup, membentuk nilai, norma dan peraturan yang harus ditaati dan 

mengikat seluruh masyarakat China. Amandemen Environmental Protection Law 

yang dirumuskan dan disahkan oleh lembaga publik China dirancang untuk 

melindungi dan menjaga lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 

Dalam implementasinya, pemerintah China mengacu pada Environmental 

Protection Law dan SDG‟s dalam aspek pembangunan lingkungan berkelanjutan 

mengesahkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Kebijakan 

lingkungan yang disahkan dan program-program yang dirancang oleh pemerintah 

China diharapkan mampu berkontribusi positif untuk memperbaiki kondisi 

lingkungan China, dan hal ini juga sebagai upaya pemerintah China untuk 

mencapai tujuan dalam membangun lingkungan yang berkelanjutan. 

1.6. Metode Penelitian  

1.6.1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Menurut Whitney metode deskriptif adalah suatu cara yang digunakan 

dalam meneliti dengan pencarian fakta dan terpretasi yang tepat.62 Metode ini 

bertujuan untuk menggambarkan secara rinci terkait kejadian secara sistematis, 

faktual dan akurat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.63 Penelitian yang 

dilakukan oleh penulis juga menggambarkan hubungan antara China dengan 

konferensi- konferensi lingkungan internasional yang menumbuhkan political will 

China sehingga berakibat pada amandemen Environmental Protection Law dan 

pasca amandemen China mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang 
                                                           
62 Moh. Nazir, 2014, Metode Penelitian Sosial, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.43 
63 Ibid., 
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diimplementasikan melalui program-program yang harus dijalankan oleh seluruh 

elemen masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. 

1.6.2. Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode induktif. Teknik analisa induktif adalah 

metode berfikir yang berpangkal dari hal-hal yang khusus atau peristiwa menuju 

pada hal-hal yang umum.64 Penelitian ini melihat peristiwa implementasi 

kebijakan pemerintah China yang merujuk pada EPL 2014 dalam mencapai 

pembangunan berkelanjutan. Kemudian peristiwa tersebut dikembangkan menuju 

konsep yang sesuai. 

1.6.3. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Batasan waktu digunakan agar penulis terfokus pada rentang waktu 

penelitian yang bertujuan tidak terlalu jauh dari bahasan yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, penulis akan membatasi rentang waktu penelitian yakni pada tahun 

2015-2017. Periode tahun tersebut dipilih peneliti untuk melihat implementasi 

pemerintah China dalam menerapkan EPL karena revisi Environmental Protection 

Law pada 2014 mulai diberlakukan oleh pemerintah China pada 1 Januari 2015. 

b. Batasan Materi 

Berdasarkan penelitian ini ruang lingkup batasan materi dalam menganalisa 

implementasi Environmental Protection Law 2014 adalah berupa kebijakan-

                                                           
64 Azafilmi Hakiim & Iqbal Syaichurrozi, Konsep Dasar Berfikir Ilmiah dengan Penalaran 
Deduktif, Induktif, Dan Abduktif , diakses dalam 
http://eprints.undip.ac.id/36328/1/TUGAS_1._iqbal_PAPER_KONSEP_DASAR_BERFIKIR_IL
MIAH_DENGAN_PENALARAN_DEDUKTIF%2C_INDUKTIF%2C_DAN_ABDUKTIF.doc 
(23/05/2018, 19.27 WIB), hal. 5 
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http://eprints.undip.ac.id/36328/1/TUGAS_1._iqbal_PAPER_KONSEP_DASAR_BERFIKIR_ILMIAH_DENGAN_PENALARAN_DEDUKTIF%2C_INDUKTIF%2C_DAN_ABDUKTIF.doc
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kebijakan baru atau target-target baru yang dikeluarkan oleh pemerintah China 

sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan kontribusi dalam 

mencapai pembangunan berkelanjutan. Kebijakan dan program dibatasi pada 

aspek air, tanah, udara, energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Hal ini 

karena permasalahan kelima aspek tersebut dianggap oleh peneliti sebagai hal 

yang menarik untuk dikaji mengingat China adalah penghasil emisi terbesar 

dunia, serta kelima aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. 

1.6.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik atau alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen 

dan literatur. Data yang digunakan adalah data-data yang diperoleh berasal dari 

sumber sekunder, yaitu data-data yang berasal dari buku, skripsi, jurnal, working 

paper, surat kabar elektronik, dan website atau situs-situs resmi yang relevan dan 

yang berhubungan dengan topik penelitian dalam menjawab rumusan masalah.  
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