
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah

Paska Perang Dunia II isu keamanan internasional tidak lagi sebatas pada 

isu high politic seperti militer maupun ekonomi, namun sudah berkembang pada 

isu low politic, salah satunya adalah isu lingkungan. Efek dari perang dunia telah 

mengakibatkan hancurnya perekonomian banyak negara akibat alokasi anggaran 

yang sebagian besar digunakan untuk peningkatan kapasitas militer. Oleh karena 

itu negara-negara yang mengalami kebangkrutan di bidang ekonomi berusaha 

untuk membangun kembali perekonomian dengan memaksimalkan potensi 

domestiknya, baik mengolah sumber daya alam maupun melakukan produksi 

besar-besaran (berubah menjadi negara industri), akibatnya negara-negara tersebut 

tidak lagi memperhatikan aspek lingkungan. Tujuan utama negara-negara tersebut 

hanya pada bagaimana negara bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan 

dalam waktu yang singkat. Tidak hanya pada proses produksi saja yang tidak 

memperhatikan lingkungan, namun juga pada penggunaan produk tersebut. 

Limbah yang dihasilkan dari proses produksi dan sampah sisa konsumsi pun 

menjadi faktor rusaknya lingkungan.  

Selain itu semakin berkembangnya zaman, maka teknologi pun semakin 

berkembang dan memberikan kemudahan bagi manusia. Namun berkembangnya 

teknologi tidak diikuti dengan upaya antisipasinya. Banyak negara dalam 
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pembangunan maupun perekonomiannya tidak berorientasi pada lingkungan. 

Setelah merasakan efek negatif berupa peningkatan suhu bumi, perubahan iklim, 

tercemarnya udara, air, tanah, dan rusaknya sumber daya alam, maka banyak 

negara yang mau tidak mau harus ikut andil dalam mengatasi masalah lingkungan 

ini. Manusia yang telah merusak lingkungan maka manusia juga yang harus 

memperbaikinya. Tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, namun harus ada 

kerjasama yang konsisten melalui kesepakatan bersama dalam menangani isu 

lingkungan ini. 

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya pembangunan serta industri 

yang berwawasan lingkungan, munculah konsep Green Growth. Green Growth 

adalah upaya untuk memajukan perekonomian berbasis lingkungan yang 

berkelanjutan guna menurunkan emisi gas dan mendorong pembangunan sosial 

scara inklusif.1 Upaya ini memerlukan teknologi hijau yang berarti teknologi yang 

hemat akan penggunaan bahan bakar fosil. Mengingat terbatasnya bahan bakar 

fosil dan efek yang diberikan dari limbah bahan tersebut dapat merusak 

lingkungan, sehingga Green Growth merupakan langkah yang dapat 

menyelaraskan antara unsur-unsur yang saling berkaitan antara lain pembangunan, 

ekonomi, lingkungan dan sosial.  

Green Growth kemudian semakin mendapat perhatian dari banyak negara 

yang ditandai dengan dibahasnya Green Growth dalam Konferensi Tingkat 

Menteri Lingkungan dan Pembangunan Asia Pasifik ke-5 pada tahun 2005 di 

                                                             
1OECD, OECD Work On Green Growth, diakses pada 

http://www.oecd.org/greengrowth/GG_Brochure_2015.pdf (04/03/2018 20.22, WIB), hal 10 
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Korea Selatan. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh 

negara-negara berkembang yaitu pesatnya pertumbuhan ekonomi telah 

memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kelestarian lingkungan di 

wilayah Asia Pasifik.2 Dalam konferensi tersebut negara-negara anggota fokus 

pada pentingnya memperkuat keterkaitan antara perlindungan lingkungan dan 

budaya tradisional dalam konteks promosi pola konsumsi berkelanjutan.  

Korea Selatan menjadi negara pertama yang menerapkan strategi Green 

Growth sebagai kebijakan nasionalnya. Meningkatkan pembangunan 

perekonomian yang didasarkan pada pemanfaatan yang berkelanjutan dan 

berbasis lingkungan merupakan landasan dari Green Growth dimana menekankan 

pada dilakukannya pengurangan penggunaan mesin produksi yang menghasilkan 

emisi gas atau greenhouse gases (GHG)3 yang berdampak pada perubahan iklim. 

Sebagai negara yang kurang memiliki sumber daya alam dan merupakan salah 

satu negara penghasil emisi gas yang cukup besar di dunia, Korea Selatan 

mencoba mengurangi resiko-resiko yang diakibatkan oleh industrialisasi dan 

kebutuhan yang semakin meningkat tersebut. Industri di Korea Selatan adalah 

industri dengan intensitas energi yang tinggi karena energi sangat diperlukan 

                                                             
2UNESCAP, 2005, Ministerial Conference on Environment and Development, Fifth Session, 

diakses dalam http://www.unescap.org/events/ministerial-conference-environment-and-
development-asia-and-pacific-2005 (12/3/2018, 08.14 WIB) 
3Green House Gases (GHG) adalah gas-gas di atmosfir yang memiliki fungsi seperti panel-panel 

kaca di rumah kaca yang bertugas menangkap energi panas matahari agar tidak dilepas seluruhnya 

ke atmosfir kembali. Tanpa gas-gas ini, panas akan hilang ke angkasa dan temperatur rata-rata 

Bumi dapat menjadi 60ºF (33ºC) lebih dingin. GHG dapat ditemukan di atmosfir mulai dari 

permukaan bumi sampai ketinggian 15 km. Lapisan gas rumah kaca sendiri terbentuk di 

ketinggian 6.2 - 15 km. GHG yang berdampak terbesar diantaranya Karbon dioksida (CO2), Nitro 

Oksida (NOx), Sulfur Oksida (Sox), Metana (CH4), Chloroflurocarbon (CFC), dan  

Hydrofluorocarbon (HFC), sumber : : 

https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/kampanye/powers

witch/spt_iklim/ 
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untuk keberlangsungan industri di Korea Selatan. Perkembangan industri turut 

berperan dalam peningkatan konsumsi energi Korea Selatan. Industri menyerap 

56% dari total keseluruhan konsumsi energi di Korea.4 Pada tahun 2005, Korea 

menyumbangkan 1,3% emisi gas rumah kaca dari total emisi gas rumah kaca di 

dunia dan menjadikan negara tersebut peringkat ke 15 negara penyumbang emisi 

gas di dunia. Korea Selatan diketahui merupakan negara yang 97% tergantung 

pada impor bahan bakar fosil dari total kebutuhan energi mereka.5 Pada tahun 

2008 tersebut, Korea Selatan dihadapkan pada permasalahan ketergantungan 

sumber daya alam yang serius, pertumbuhan ekonomi yang rendah akibat krisis 

tahun 2008 dan efek dari perubahan iklim. Beberapa faktor tersebutlah yang 

mendorong Korea Selatan untuk mengupayakan efisiensi dalam segala aspek yang 

dimilikinya dengan mengimplementasikan kebijakan Green Growth.  

Pada tanggal 15 Agustus 2008, Presiden Lee Myung Bak mengumumkan 

"Low Carbon Green Growth" sebagai strategi baru untuk pembangunan jangka 

panjang. Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan paket stimulus ekonomi untuk 

penggunaan sumber daya secara efisien seperti air tawar, limbah, bangunan yang 

hemat energi, energi yang dapat diperbaharui, kendaraan rendah karbon, dan 

jaringan rel.6 Korea Selatan mengumumkan Rencana Lima Tahun sebagai rencana 

                                                             
4 Maggie Mazzetti, Assessing South Korea’s National Strategy for Green Economic Growth, John 

Hopkins University, 2011, hal 63 dalam Ari Putra, Implementasi Kebijakan Green Growth Korea 

Selatan, Jurnal, Jom FISIP Volume 1 No.2 – Oktober 2014:1-11, hal 2 
5Randall S. Jones and Byungseo Yoo, Korea’s Green Growth Strategy : Mitigating Climate 

Change And Developing New Growth Engines, Economic Working Paper no. 798 dalam Ari Putra, 

Implementasi Kebijakan Green Growth Korea Selatan, Jurnal, Jom FISIP Volume 1 No.2 – 

Oktober 2014:1-11, hal 2 
6United Nations Environment Programme, Overview Of The Republic Of Korea’s National 

Strategy for Green Growth, diakses pada 
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jangka menengah untuk melaksanakan Strategi Nasional untuk Pertumbuhan 

Hijau selama periode 2009-2013 menggunakan 2% dari PDB dan rencana jangka 

panjang 2009-2050. Korea Selatan meyakini bahwa Green Growth adalah strategi 

baik di luar pemulihan ekonomi saat ini, dan dapat menciptakan masa depan 

ekonomi hijau.7 

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Korea Selatan mengintegrasikan 

kebijakan Low Carbon Green Growth dengan kebijakan yang sebelumnya sudah 

ada dan kemudian dimaksimalkan dengan mendorong seluruh pihak untuk ikut 

serta dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Pemerintah pusat memberikan 

arahan dan dukungan tiap daerah di Korea Selatan agar dapat mengadopsi 

kebijakan ini karena belajar dari sejarah Korea Selatan paska pemerintahan 

otoriter, peran seluruh pihak baik pemerintah pusat, daerah, swasta, maupun 

masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan. Selain sektor 

industri, penyerap energi dan penghasil emisi gas terbesar Korea Selatan juga 

berasal dari sektor publik sehingga perlu untuk mengetahui bagaimana 

implementasi kebijakan Low Carbon Green Growth di berbagai sektor khususnya 

yang langsung berkaitan dengan masyarakat guna mengurangi konsumsi energi 

dan emisi gas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana 

kebijakan Low Carbon Green Growth Korea Selatan bila dilihat dari perspektif 

politik hijau. 

                                                                                                                                                                       
http://www.unep.org/PDF/PressReleases/201004_unep_national_strategy.pdf. (14/6/2016, 

09.37WIB) 
7Ibid 

http://www.unep.org/PDF/PressReleases/201004_unep_national_strategy.pdf
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I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan : 

Bagaimana penerapan kebijakan Low Carbon Green Growth Korea Selatan dilihat 

dari perspektif politik hijau ? 

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

 Konsep Green Growth 

 Pilar-pilar kebijakan Low Carbon Green Growth Korea Selatan 

 Alasan Korea Selatan mengimpkementasikan kebijakan Low 

Carbon Green Growth Korea Selatan 

 Penerapan kebijakan Low Carbon Green Growth Korea Selatan 

dalam perspektif politik hijau 

 

I.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

  Menyumbang kajian tentang implementasi Low Carbon Green Growth 

Korea Selatan dari perspektif politik hijau, menambah pengetahuan penulis 

tentang implementasi kebijakan Low Carbon Green Growth Korea Selatan, 

memperbanyak riset agar dapat bermanfaat bagi penelitian lain sehingga dapat 

mengembangkan dan menyempurnakan penelitian dalam konteks yang sama. 
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1.3.2.2 Manfaat Parktis 

Sebagai masukan dan perbandingan yang membangun bagi negara atau 

pihak yang ingin mengimplemetasikan kebijakan Green Growth, dapat menjadi 

pertimbangan untuk diterapkan dalam kebijakan negara baik di bidang 

lingkungan, ekonomi, politik, sosial maupun dalam di bidang teknologi, 

menambah pengetahuan dan referensi bagaimana sebuah negara 

mengimplementasikan kebijakan ekonomi-lingkungannya ditingkat daerah, dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta 

referensi terhadap penelitian yang sejenis.  

 

I.4 Penelitian Terdahulu 

 Penulisan skripsi ini mengambil studi terdahulu dengan judul ‘Pengaruh 

Korea Selatan Terhadap Kebijakan Low Carbon Green Growth Roadmap For 

Asia and Pasific Oleh Nation Economic and Sosial of Asia and Pasific 

(UNESCAP)’,8 sebagai studi terdahulu yang berfungsi sebagai pembanding 

terhadap skrispsi yang dibuat oleh penulis. Kajian pustakan tersebut menjelaskan 

upaya Korea Selatan untuk melindungi lingkungan dengan mengeluarkan 

kebijakan Low Carbon Green Growth yang berisi tentang upaya mengurangi efek 

dari gas rumah kaca untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan 

meminimalkan pencemaran lingkungan serta penggunaan sumber daya alam yang 

selanjutnya dapat menciptakan pertumbuhan. teknologi di masa depan.  

                                                             
8Skripsi dari Yuri Eka Pratiwi, 2014, Pengaruh Korea Selatan Terhadap Kebijakan Low Carbon 

Green Growth Roadmap For Asia and Pasific Oleh Nation Economic and Sosial of Asia and 

Pasific (UNESCAP), Universitas Muhammadiyah Malang 



8 
 

Pemerintah berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis teknlogi 

yang ramah lingkungan sehingga dapat menciptakan petumbuhan industri yang 

baru dan dapat mengurangi konsumsi energi pada proses produksi dan konsumsi 

serta mengurangi emisi gas. Upaya selanjutnya adalah perhitungan gas buang 

karbon dan menciptakan mobil ramah lingkungan, yaitu mengurangi emisi gas 

yang berasal dari acara-acara publik dan meningkatkan R&D dalam hal mobil 

ramah lingkungan yang mengacu pada lima jenis kendaraan yaitu mobil hibrida, 

mobil diesel, mobil plug-in hibrida, dan mobil dengan bahan bakar tumbuhan. 

Lalu upaya pengembangan energi alternatif untuk mengatasi kekurangan energi 

dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Energi alternatif ini 

antara lain seperti energi surya, dimana energi ini mampu menghasilkan tenaga 

lebih dari energi atom tanpa menyebabkan limbah radioaktif dan energi angin 

sebagai pembangkit tenaga listrik. Korea selatan memiliki banyak potensi di pasar 

tenaga angin karena faktor geografinya yang dikelilingi oleh laut dan telah 

menggunakan teknologi tingkat tinggi dalam konstruksi kelautan. 

 Skripsi ini menjelaskan kerjasama antara Korea Selatan dan UNESCAP 

untuk mempromosikan Low Carbon Green Growth Roadmap, dimana dana yang 

dikeluarkan bertujuan untuk transfer teknologi, mobilisasi sumber daya alam dan 

proyek-proyek percontohan untuk mitigasi perubahan lingkungan dan adaptasi 

teknologi. Korea Selatan ingin tampil sebagai negara pelopor dalam pembangunan 

yang berorientasi pada aspek lingkungan. Program-program hijau ini diharapkan 

akan diadaptasi juga oleh negara lain atas kesadaran masing-masing. Upaya ini 

berhasil dengan disetujuinya oleh banyak negara berkembang sehingga menyadari 
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hal tersebut maka UNESCAP bekerjasama dengan Korea Selatan sebagai negara 

pencetus program tersebut. Beberapa negara telah menerapkan program Low 

Carbon Green Growth for Asia and Pacific karena sadar bahwa ancaman 

keamanan tidak lagi datang dari militer namun berkembang menjadi ancaman 

lingkungan dan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia.  

Dapat dikatakan bahwa Korea Selatan telah berhasil mempengaruhi negara 

lain untuk menggunakan program mereka lewat UNESCAP. Dengan adanya 

kerjasama ini Korea Selatan mengharapkan kemajuan teknologi dan 

pembangunan domestik dapat selaras dengan pemeliharaan lingkungan. Tujuan 

Korea Selatan sebagai negara pelopor program ramah lingkungan ini adalah ingin 

menyamakan kedudukan atau kekuatan dengan negara-negara besar lainnya. 

Adanya ancaman dari negara-negara disekitarnya yang memiliki nuklir membuat 

Korea Selatan berusaha dominan di aspek lain salah satunya lingkungan. Mampu 

mempengaruhi negara kecil disekitarnya membuat Korea Selatan percaya diri 

dalam menghadapi konflik dengan Korea Utara karena dengan melakukan 

kerjasama dalam berbagai bidang terutama teknologi adalah keuntungan  

tersendiri bagi Korea Selatan untuk menjaga kestabilan keamanan dalam negeri. 

Studi terdahulu kedua yaitu berjudul Assessing South Korea’s National 

Strategy for Green Economic Growth.9 Makalah ini menjelaskan tentang tinjauan 

dari pertumbuhan Korea Selatan yang luar biasa selama 30 tahun terakhir dimana 

                                                             
9Maggie Mazzetti, 2011, US-KOREA YEARBOOK, Assessing South Korea’s National Strategy 

for Green Economic Growth, diakses pada 

http://uskoreainstitute.org/wp-content/uploads/2013/10/Mazzetti_YB2011.pdf (16/6/2016, 08.50 

WIB) 

http://uskoreainstitute.org/wp-content/uploads/2013/10/Mazzetti_YB2011.pdf
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Korea Selatan merupakan negara dengan industrialisasi yang meningkat pesat 

namun memiliki sumber daya energi yang terbatas sehingga menjadi masalah 

keamanan energi tersendiri. Pasokan domestik tidak mampu untuk memenuhi 

permintaan sehingga negara harus bergantung baik pada impor sumber energi 

maupun energi pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain itu, fenomena gas rumah 

kaca terus meningkat sehingga mendatangkan tekanan dari masyarakat 

internasional untuk mengekang emisi Korea Selatan. Dalam konteks yang dinamis 

ini, Korea Selatan mengeluarkan kebijakan Green Growth dan menetapkan target 

yang dirancang tidak hanya untuk mengurangi emisi tetapi juga untuk 

mempromosikan prinsip-prinsip ramah lingkungan di setiap tingkatan masyarakat.  

Presiden Lee Myung Bak memperkenalkan Low Carbon dan Strategi 

Pertumbuhan Hijau. Rencana ini membentuk kerangka kerja untuk melembagakan 

praktek pertumbuhan hijau dan mengisyaratkan pergeseran kebijakan yang 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau yang proaktif. Sejumlah faktor 

yang penting untuk merumuskan pertumbuhan hijau sebagai strategi efektif 

diantaranya yang pertama, strategi ekonomi hijau yang harus mendorong 

pertumbuhan, pengembangan sementara dan melindungi lingkungan. Kedua, 

menargetkan bisnis dan perilaku konsumen menggunakan berbagai insentif 

berdasarkan harga eksternalitas negatif melalui pajak karbon atau sistem cap-and-

trade. Ketiga, investasi dalam R & D dimana lebih meningkatkan inovasi 

teknologi yang mempromosikan energi yang lebih efisiensi dan mendorong 

penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang lebih maju.  
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Tiga pilar utama dalam pembentuk kerangka kelembagaan untuk 

kebijakan Green Growth Korea Selata yaitu undang-undang Kerangka Kerja Low-

Carbon Green Growth, Presiden Komite Green Growth, dan Rencana Lima 

Tahun untuk Green Growth. Selanjutnya. Ketergantungan Korea Selatan pada 

energi nuklir membuat strategi Green Growth menjadi prioritas bagi Korea 

Selatan. Korea Selatan telah membuat kemajuan yang signifikan dengan 

mengadopsi konsep Green Growth ini, namun pemerintah kurang 

mempromosikan kebijakan hijau dikarenakan berpotensi menghambat 

pembangunan ekonomi. Selanjutnya, pendekatan berbasis pasar yaitu melihat 

proses penghijauan sebagai potensi agar pertumbuhan ekonomi meningkat secara 

signifikan dan menyeluruh. Sementara itu, tetap sulit untuk menemukan alternatif 

yang layak selain pembangkit listrik tenaga nuklir di Korea Selatan karena 

keterbatasan geografis negara. 

Studi terdahulu selanjutnya berjudul Implementasi Kebijakan Green 

Growth Korea Selatan.10 Penelitian ini menjelaskan bagaimana Korea Selatan 

mengimplementasikan kebijakan Green Growth. Kebijakan ini dibuat karena 

adanya dorongan untuk mencari mesin pertumbuhan baru dalam rangka mitigasi 

perubahan iklim dan meningkatkan kemandirian negara. Kebijakan Green Growth 

ditetapkan sebagai kebijakan nasional oleh Korea Selatan pada tahun 2008 yang 

disampaikan oleh Presiden Lee Myun Bak pada perayaan kemerdekaan Korea 

Selatan yang ke 60. Korea Selatan berupaya untuk beralih dari brown economy ke 

arah green economy yang lebih ramah lingkungan dan sebagai upaya untuk 

                                                             
10Ari Putra, 2014, Implemetasi Kebijakan Green Growth Korea Selatan, Jom FISIP Volume 1 

No.2-Oktober 2014 
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mitigasi perubahan iklim. Selain itu kebijakan Green Growth ini bertujuan untuk 

meningkatkan investasi pada teknologi hijau oleh perusahaan-perusahaan dan 

meningkatkan pangsa pasar teknologi hijau global.  

Kebijakan Green Growth memiliki tiga tujuan utama yaitu terkait masalah 

perubahan iklim dan kemandirian energi negara, menciptakan mesin pertumbuhan 

baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tiga tujuan utama tersebut 

dituangkan dalam 10 arah kebijakan diantaranya pengurangan emisi gas, 

pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan kemandirian energi, 

pengembangan teknologi hijau dan penciptaan mesin pertumbuhan baru, 

penghijauan industri yang ada, pemeliharaan industri hijau, kemajuan 

infrastruktur industri, meletakkan dasar kelembagaan ekonomi hijau, menciptakan  

tanah air hijau dan sistem transportasi hijau, membawa revolusi hijau ke dalam 

kehidupan sehari-hari, dan menjadi panutan komunitas internasional sebagai 

pemimpin dalam pertumbuhan hijau. 

Untuk merealisasikan kebijakan Green Growth ini, pemerintah melakukan 

beberapa langkah secara bertahap seperti membentuk komite khusus kepresidenan 

terkait Green Growth dan membentuk strategi nasioal tentag pertumbuhan hijau 

yang dilakukan dengan rencana lima tahun, serta pembentukan Undang-undang 

Low Carbon Green Growth. Semenjak diberlakukannya kebijakan nasional ini 

pada tahun 2008, Korea Selatan mulai beralih ke ekonomi hijau. Terkait dengan 

tujuan kebijakan Low Carbon Green Growth Korea Selatan dalam mencari mesin 

pertumbuhan baru, pemerintah Korea Selatan mendorong industri-industri di 

Korea Selatan untuk beralih ke industri hijau dengan sumber daya energi 
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terbarukan dan ramah lingkungan dengan mengembangkan berbagai teknologi 

hijau seperti pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga surya, pembngkit 

listrik tenaga angin dan mobil hijau.  

Jurnal ini menjelaskan bahwa Korea Selatan dijadikan sebagai role model 

negara-negara dalam memerangi perubahan iklim global melalui penerapan 

kebijakan Green Growth. Hal ini ditandai dengan terpilihnya Korea Selatan 

sebagai tuan rumah The Green Climate Fund (GCF), yaitu upaya PBB dalam 

mengelola dana untuk membantu negara-negara berkembang di dalam memerangi 

perubahan iklim. Korea Selatan juga menjadi negara yang disegani di dunia 

internasional terkait dalam mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global 

setelah organisasi yang didirikan oleh pemerintah Korea yaitu Global Green 

Growth Institute (GGGI) berubah menjadi organisasi internasional. GGGI pada 

awalnya dibentuk oleh pemerintah Korea Selatan sebagai sebuah lembaga 

pemerintahan yang bertugas dalam mencari dan mengembangkan pembangunan 

yang berkelanjutan.  

Studi terdahulu selanjutnya adalah Policies for Suistainable Resource 

Management in The Republik of Kore.11 Makalah ini memberikan pengenalan 

secara keseluruhan tentang berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan 

sumber daya berkelanjutan di Korea yang berfokus pada pengelolaan limbah. 

Tujuan akhir dari pengelolaan sampah adalah untuk menyediakan lingkungan 

yang bersih bagi manusia dan ekosistem alam dengan meminimalkan limbah, 

                                                             
11Sang Hun Lee, Policies for Suistainable Resource Management in The Republik of Korea, 

International Policy Research Center, Korea Environment & Resource Corporation, dikases pada 

http://www.me.go.kr/eng/file/readDownloadFile.do;jsessionid=Xg7NzXmxEcWGvGRrKFYVTp2

ji64Ga4m5uTI5lrqBhwdfTxQvSgmhmDH1YxTN8pHA.meweb1vhost_servlet_engine1?fileId=92

574&fileSeq=1 (18/6/2016, 17. 34 WIB)  
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mengoptimalkan limbah daur ulang dan mengolah limbah yang dihasilkan dengan 

cara yang ramah lingkungan. Strategis pendekatan yang digunakan adalah "3R"  

yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. 3R ini merupakan pendekatan yang 

mengandung banyak kebijakan yang sukses seperti sistem berbasis volume fee 

limbah, pengurangan limbah makanan, sistem manifes limbah elektronik dll. 

Selanjutnya, di dalam jurnal ini juga menjelaskan kebijakan pengelolaan 

limbah Korea Selatan antara lain yang pertama, yaitu kebijakan pengelolaan 

sampah terpadu dipromosikan sebagai kebijakan pengelolaan sampah preventif 

untuk minimisasi limbah pada seluruh proses produksi, konsumsi dan 

pembuangan. Kedua, adanya prinsip, peran dan tanggung jawab dalam proses 

discharge, koleksi, transportasi, dan pembuangan yang diperhatikan oleh para 

pemangku kepentingan. Ketiga, memperluas partisipasi pemangku kepentingan 

dan meningkatkan transparansi kerja administrasi. Oleh karena itu, informasi 

tentang limbah dan pembuangan harus terbuka bagi pemangku kepentingan. 

Keempat, teknologi informasi harus menyiarkan kebijakan dan manajemen 

cadangan limbah. Kelima, yaitu kerja sama internasional di kawasan Asia Pasifik 

dalam hal pengolahan limbah. 

Studi terdahulu yang terakhir adalah Penerapan Ekonomi Hijau di Jerman 

Pada Pembanguna Ekonomi Tahun 2010-201212. Jurnal ini menjelaskan tentang 

penerapan ekonomi hijau di Jerman dan bagaimana pengaruhnya terhadap 

perekonomian Jerman sendiri. Sejak tahun 2005, pola ekonomi Jerman beralih 

dari ekonomi global menjadikan ekonomi hijau yang dikeluarkan oleh pemerintah 

                                                             
12Anbia Akbarina, Penerapan Ekonomi Hijau di Jerman Pada Pembanguna Ekonomi Tahun 2010-

2012, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 1, April 2016:245-254. 
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Jerman saat dalam masa transisi yaitu kebijakan Energiewende (Transisi Energi 

Jerman) pada tahun 2010. Jerman mentargetkan pada tahun 2020 lebih dari 40% 

energi terbarukan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pada tahun 2050 

target Jerman sebesar 80-95% dalam hal efisiensi energi listrik.  

Strategi Green Growth nasional  Jerman dibagi menjadi 2 diantaranya 

pertumbuhan nasional dan kinerja lingkungan. Halini dikarenakan sebuah kota 

dapat menghasilkan efek positif dari aktivitas ekonomi, seperti meningkatnya 

pendapatan dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Walaupun hal tersebut 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kemacetan, polusi dan 

eksploitasi pada aset alam. Oleh karena itu, hubungan yang kuat antara kinerja 

lingkungan kota dan bentuk perkotaan menunjukkan bagaimana kota dapat 

menurunkan biaya sesuai dengan target kebijakan lingkungan secara nasional, 

terutama melalui kebijakan transportasi dan penggunaan lahan sehingga menjadi  

tantangan utama dari upaya pemerintah meghijaukan infrastruktur perkotaan, dan 

dalam konteks investasi global.  

Jurnal ini juga menjelaskan Jerman telah menjadi pelopor dalam kebijakan 

pertumbuhan ekonomi hijau di Eropa. Jerman sangat konsisten dengan kebijakan 

hijaunya terbukti dengan membaiknya perekonomian Jerman. Jerman 

meningkatkan total konsumsi energi dari sumber terbarukan dari 1,9 persen pada 

tahun 1990 menjadi 10,9 persen pada tahun 2010. Dibandingkan tahun 2004, pada 

tahun 2010 pekerjaan di sektor energi terbarukan meningkat sebesar 129% 

menjadi 367.400 pekerjaan. Selain itu pada tahun 2009 Jerman telah berhasil 

menurunkan 23 % emisi CO2 per kapita dibandingkan pada tahun 1990-an 
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Dengan adanya program ekonomi hijau ini Jerman telah banyak penutup energi 

nuklir  dan meningkatkan industri energi terbarukan. Bencana pembangkit nuklir 

di Fukushima Jepang juga mendorong percepatan proses penutupan energi nuklir 

di Jerman.  

Jerman menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan, bisnis, dan 

konsumen dapat melihat kebijakan lingkungan dan ekonomi hijau sebagai cara 

untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Jerman sekarang memiliki andil besar 

dalam perdagangan global khususnya produk untuk perlindungan lingkungan. 

Secara internasional khususnya, transisi ke arah ekonomi hijau dapat 

berkontribusi secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, dengan 

meningkatkan pendapatan dan pekerjaan untuk mencegah penciptaan kemiskinan. 

Upaya tersebut perlu didukung dengan kebijakan sosial dan pendidikan karena 

transisi ke arah ekonomi hijau akan berhasil jika semua kekuatan sosial 

mendapatkan porsi yang tepat. Jerman telah berhasil meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan keperdulian terhadap lingkungan sehingga penetapan target 

pembangunan nasional dengan program ekonomi hijau akan mampu 

mengendalian polusi udara. 

 

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian 

dan Alat Analisa 

Hasil 

1. Skripsi : Pengaruh 

Korea Selatan 

Terhadap Kebijakan 

Low Carbon Green 

Growth Roadmap For 

Asia and Pasific Oleh 

Eksplanatif 

Deduktif 

 

Pendekatan: 

Environment 

Security and 

Korea Selatan sebagai pelopor program Low 

Carbon Green Growth dapat mempengaruhi 

UNESCAP dan menjadi contoh bagi negara 

anggota Unescap lain untuk mengadopsinya 

sehingga Korea Selatan dapat dominan di 

kawasannya. Hal ini dikarenakan rasa tidak 
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Nation Economic and 

Sosial of Asia and 

Pasific (UNESCAP) 

 

Oleh : Yuri Eka 

Pratiwi 

Regime 

International 

aman atas konfliknya dengan Korea Utara, 

maupun karena berdekatan dengan China 

dan Jepang yang merupakan negara yang 

sudah maju. Sehingga Korea Selatan ingin 

unggul di salah satu bidang dan dalam hal 

ini adalah ekonomi lingkungan. 

2. Assessing South 

Korea’s National 

Strategy for Green 

Economic Growth 

 

Oleh: Maggie 

Mazzetti 

Deskriptif - Pertumbuhan Korea Selatan yang luar 

biasa selama 30 tahun terakhir dimana 

Korea Selatan merupakan negara dengan 

industrialisasi yang meningkat pesat namun 

memiliki sumber daya energi yang terbatas 

-Tiga pilar utama membentuk kerangka 

kelembagaan untuk hijau Korea Selatan 

Pertumbuhan: UU Kerangka Kerja Low-

Carbon Green Growth, Presiden Komite 

Green Growth, dan Rencana Lima Tahun 

untuk Green Growth. 

3. Implementasi 

Kebijakan Green 

Growth Korea 

Selatan 

 

Oleh Ari Putra 

Eksplanatif 

 

Pendekatan :  

Energy  Security  

dan  

Environment  

Security 

- Kebijakan Green Growth memiliki tiga 

tujuan utama yaitu terkait masalah 

perubahan iklim dan kemandirian energi 

negara, menciptakan mesin pertumbuhan 

baru, dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 

- Langkah-langkah yang dilakukan oleh 

pemerintah Korea Selatan tersebut adalah 

meluncurkan Green New Deal, membentuk 

komite khusus kepresidenan terkait Green 

Growth, Pembentukan Strategi Nasional 

Pertumbuhan Hijau dan rencana lima tahun 

(The Five-Year Plan), pengesahan Undang-

undang Low Carbon, Green Growth. 

- Korea Selatan dijadikan sebagai role model 

negara-negara dalam memerangi perubahan 

iklim global melalui penerapan kebijakan 

Green Growth. 

 

4. Policies for 

Suistainable 

Resource 

Management in The 

Republik of Korea 

 

Oleh : Sang Hun Lee 

Deskriptif Upaya Korea Selatan dalam pengelolaan 

sampah dengan tujuan untuk menyediakan 

lingkungan yang bersih bagi manusia dan 

ekosistem alam dengan meminimalkan 

limbah, mengoptimalkan limbah daur ulang 

dan mengolah limbah yang dihasilkan 

dengan cara yang ramah lingkungan 

5. 

 

Penerapan Ekonomi 

Hijau di Jerman Pada 

Pembangunan 

 

Eksplanatif 

 

- Penerapan ekonomi hijau di Jerman dan 

pengaruhnya terhadap perekonomian Jerman 

sendiri dimana sejak tahun 2005, pola 
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Ekonomi Tahun 

2010-2012 

 

 

Oleh : Anbia 

Akbarina 

Teori dan 

Konsep: 

sustainable 

development, 

Green Policy 

ekonomi Jerman beralih dari ekonomi global 

menjadikan ekonomi hijau  

- Kebijakan pertumbuhan hijau Jerman ini 

telah menjadi rancangan penting untuk 

inovasi lingkungan dan munculnya barang 

ramah lingkungan secara internasional 

yang kompetitif dan bagus. 

 

 

Persamaan penelitian pertama yaitu ‘Pengaruh Korea Selatan Terhadap 

Kebijakan Low Carbon Green Growth Roadmap For Asia and Pasific Oleh 

Nation Economic and Sosial of Asia and Pasific (UNESCAP)’ oleh Yuri Eka 

Pratiwi dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjelaskan kebijakan Low 

Carbon Green Growth di Korea Selatan dan perbedaanya adalah penelitian 

terdahulu ini lebih menjelaskan bagaimana Korea Selatan mempengaruhi 

UNESCAP agar mengadopsi kebijakannya dengan tujuan menjadi role model 

bagi negara lain. Persamaan penelitian kedua yaitu ‘Assessing South Korea’s 

National Strategy for Green Economic Growth’ oleh Maggie Mazzetti adalah 

sama-sama menjelaskan implementasi kebijakan Green Growth di Korea Selatan 

beserta pilar-pilarnya dan memiliki perbedaan fokus penelitian dimana penelitian 

ini menjelaskan secara nasional. Penelitian ketiga yaitu ‘Implementasi Kebijakan 

Green Growth Korea Selatan’ oleh Ari Putra memiliki kesamaan berupa sama-

sama menjelaskan kebijakan Green Growth Korea Selatan namun berfokus pada 

tahapan implementasi dan tujuannya.  

Penelitian keempat yaitu ‘Policies for Suistainable Resource Management 

in The Republik of Korea’ oleh Sang Hun Lee memiliki kesamaan dalam aspek 

kebijakan lingkunga namun bedanya penelitian ini fokus menjelaskan pengelolaan 
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sampah di Korea Selatan. Penelitia kelima yaitu ‘Penerapan Ekonomi Hijau di 

Jerman Pada Pembangunan Ekonomi Tahun 2010-2012’ oleh Anbia Akbarina 

sama-sama menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berbasis lingkungan namun 

bedanya adalah penelitian ini berfokus pada penerapan ekonomi hijau dan 

pengaruhnya terhadap perekonomian Jerman. Setelah penulis membandingkan 

persamaan dan perbedaan dengan setiap penelitian terdahulu maka dapat 

disimpulkan bahwa 5 penelitian terdahulu diatas memiliki kesamaan dengan 

penelitian penulis yaitu menjelaskan mengenai implementasi kebijakan ekonomi 

berbasis lingkungan dan perbedannya adalah fokus penelitian yang berbeda-beda.  
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I.5 Kerangka Teori 

Green Politic Theory 

Green Politic Theory atau Teori politik hijau adalah teori yang 

menjelaskan bahwa manusia dengan alam tidak terpisah dan membantah 

anggapan bahwa manusia berada di tingkatan yang lebih tinggi dari alam. Teori 

ini memandang bahwa manusia adalah makhluk alami seperti spesies lain yang 

berkembang dan memiliki karakteristik, kebutuhan, dan mode tertentu. Teori 

politik hijau mengangkat isu mengenai hubungan sosial-lingkungan yang 

merupakan konstitutif dalam masyarakat yang artinya bahwa seseorang tidak 

dapat menawarkan sebuah teori kemasyarakatan tanpa melakukan interaksi antara 

sosial-lingkungan, dan aspek sentral serta dimensi alami dari manusia.13 

Dalam pandangan politik hijau, manusia merupakan bagian dari alam 

sehingga memiliki implikasi terhadap perilakunya. Artinya manusia tidak hanya 

dilihat sebagai individu yang rasional atau sebagai makhluk sosial tetapi lebih 

sebagai natural being atau lebih jauh sebagai political animal. Teori politik hijau 

dapat dipahami sebagai bentuk teori politik terapan dimana fungsi pendekatan 

yang diterapkan pada teori politik adalah menganalisis prinsip politik atau etika 

dasar seperti demokrasi, keadilan, dan kewarganegaraan.14 Artinya, teori ini 

bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan publik dapat 

diimplementasikan dengan baik (konsisten dengan prinsip dan fakta empiris) serta 

mencari tahu bagaimana cara terbaik untuk melembagakan pencapaian prinsip-

                                                             
13John Barry, 2014, Green Political Theory, dalam Geoghegan & R, Wildford (Eds), Political 

Ideologies: An Introduction (4 ed., pp. 153-178), London: Routlege, hal 3 
14 Ibid, hal 4-5 
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prinsip tersebut. Secara khusus, fokus institusional dari pendekatan teori politik 

terapan berpusat pada urutan dan peran serta hubungan yang sesuai antara tiga tata 

pemerintahan dasar atau politik yaitu negara, pasar dan masyarakat. 

Di sini, teori politik hijau mendukung dan memprioritaskan msyarakat dan 

bentuk dari ekonomi, budaya dan organisasi politik serta peraturan. Hal ini terlihat 

pada dukungan politk hijau pada asas yang berdasarkan “small is beautiful”. Dari 

perspektif teori politik hijau, negara dan pasar dianggap sebagai alat terbaik untuk 

mendukung bentuk organisasi politik dan ekonomi berbasis masyarakat. Artinya, 

dari sudut pandang politik hijau kita harus menilai, menafsirkan dan berpikir 

tentang negara dan pasar (dan prinsip dan gagasan terkait seperti properti pribadi, 

mode organisasi ekonomi dan peraturan demokratis, dan hubungan warga negara) 

sehubungan dengan kontribusi mereka dalam memastikan bahwa kehidupan 

politik, ekonomi dan budaya diorganisir oleh, dan berada pada tingkat 

masyarakat.15 

Pandangan politik hijau sangat indetik dengan desentralisasi dan 

masyarakat demokratis dimana menempatkan kekuasaan dari institusi politik, 

ekonomi dan sosial dalam skala yang paling kecil (closest to home) sehingga 

menjadi lebih efisien dan praktis. Peran negara akan diminimalisasi dengan 

sendirinya ketika lokalitas menjadi basis utama dalam membentuk mekanisme 

sistem dan struktur sosial, politik, dan ekonomi. 

                                                             
15Ibid, hal 5 
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Menurut John Barry, Politik Hijau di dasarkan pada tiga prinsip utama, 

antara lain16:  

1. Sebuah teori distribusi (intergerenasional) keadilan  

2. Sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi, dan  

3. Usaha untuk mencapai keberlansungan ekologi. 

Tiga prinsip utama ini merupakan konsepsi yang mewakili makna dari 

pusat Politik Hijau. Prinsip ini digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan 

konsepsi dari teori hijau, seperti dalam memahami kelansungan dari eko-

otoritarianisme yang menjadi salah satu usaha keberlanjutan bagi demokrasi dan 

keadilan sosial.17 

Politik hijau memiliki beberapa nilai utama yang diantaranya adalah  

demokrasi dan desentralisasi:  

1. Demokrasi  

John Barry dalam tulisannya Sustainability, Political Judgement and 

Citizenship menyatakan bahwa menurut politik hijau, mengubah gaya hidup atau 

pola konsumsi demi keberlanjutan akan lebih efektif jika dilakukan dengan 

berlandaskan kepercayaan masyarakat bahwa hal tersebut benar dan tepat untuk 

dilakukan. Perubahan perlu dilakukan tidak hanya secara nasional melainkan di 

tingkat lokal khususnya pada tingkat mikro yaitu pada setiap warga negara 

                                                             
16John Barry, Green Political Theory and The State ‚Discursive Sustainability; The State (and 

citixen) of Green Political Theory, diakses dari http://www.psa.ac.uk/cps/1994/barr.pdf pada 

tanggal 17 oktober 2002 dalam Apriwan, Multiversa Journal of International Studies, Teori Hijau: 

Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional, Volume 02, No. 1, Februari 2011, 

hal 47-50. 
17Apriwan, Op Cit. Hal 46  
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dimana praktik kewarganegaraan dan peran warga yang aktif sangat penting. 

Kewarganegaraan dipahami sebagai praktik mediasi yang menghubungkan antara 

individu dengan tingkat kelembagaan masyarakat, serta identitas umum 

kolektivitas dengan kepentingan bersama. Kewarganegaraan adalah bagian 

integral dari setiap teori demokrasi dan hubungannya dengan kewarganegaraan 

yang dielaborasi dengan realisasi pembangunan politik yang berkelanjutan.18 

Peran warga sangat penting baik di sisi 'input' maupun 'output'. Norma-

norma demokrasi dapat dianggap sebagai kriteria yang tepat untuk menilai proses 

pengambilan keputusan kolektif, sementara pertimbangan keadilan sering 

merupakan kriteria yang paling tepat untuk menilai hasil dari prosedur tersebut. 

Menurut Dryzek, demokrasi dipahami sebagai komunikasi bersama dan 

kewarganegaraan yang demokratis sebagai bagian dari proses pembelajaran sosial 

untuk membuktikan bahwa individu dapat memberikan pengaruh berupa  

peningkatan pada barang publik dan lingkungan sehingga dapat menghindari atau 

membatasi pengaruh buruk terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan demokrasi 

memungkinkan preferensi, harapan, dan perilaku dapat diubah dengan cara 

berdebat atau dengan mempengaruhi sehingga mengikat perilaku individu untuk 

menyesuaikan diri dengan norma-norma yang disepakati secara publik.19  

Kewarganegaraan yang demokratis dalam jangka pendek memungkinkan 

terciptanya kepatuhan dan pemeliharaan oleh masyarakat secara sukarela melalui 

                                                             
18Brian Doherty & Marius De Geus, Democracy And The Political Thought : Sustainability, Right, 

and Citizenship, e-Book, London ad New York : Routledge, diakses pada 

http://cnqzu.com/mirroredfiles/DEMOCRACY%20Democracy%20and%20green%20political.pdf 

(02/01/2018, 02.48 WIB) 
19Ibid 
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interaksi yang bersifat sosial-ekologis, yang dihasilkan setelah melalui 

pertimbangan yang ilmiah. Hal ini dikarena komunikasi yang dilakukan dengan 

rasional dapat menjadi instrumen yang mencirikan rasionalitas ekologis dan 

kemungkinan terealisasinya keberlanjutan.20 Maksudnya adalah setiap kebijakan 

yang akan dikeluarkan pemeritah harus melalui diskusi yang bersifat ilmiah atau 

berdasarkan riset dan komunikatif dimana melibatkan masyarakat langsung 

maupun perwakilannya yang memiliki pengetahuan khusus terkait masalah yang 

dibahas sehingga ketika kebijakan tersebut akan diimplementasikan, maka 

masyarakat akan dengan sukarela meyesuaikan diri dan patuh terhadap kebijakan 

tersebut.  

Dalam demokasi terdapat nilai keberlanjutan atau sustainabilty yang 

mengacu pada hubungan antara sosial dan alam (material dan moral). Sikap atau 

moral dapat menetukan masa depan dimana kita dapat menjaga lingkungan dan 

bersedia berkorban untuk keturunan di masa yang akan datang. Menurut politik 

hijau, keberlanjutan merupakan hubungan manusia dengan cakupan yang lebih 

luas dan bertujuan untuk “menghijaukan” pola produksi, konsumsi dan gaya 

hidup yang sudah ada. Etika berkelanjutan berkaitan dengan bagaimana generasi 

saat ini memiliki tugas untuk memastikan bahwa generasi mendatang mendapat 

haknya atas lingkungan yang baik. Keberlanjutan biasanya mengusulkan 

perubahan luas dalam organisasi masyarakat khususnya dalam hubungan 

ekonomi-ekologi (atas nama mereka yang belum lair).21 

                                                             
20Ibid 
21Ibid 
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Oleh karena itu, perlu adanya kepastian keberlanjutan akan terealisasikan 

melalui pembuatan kebijakan dan keputusan politik yang dapat berdampak luas. 

Proses pembuatan kebijakan perlu adanya musyawarah, persetujuan serta peran 

aktif dari masyarakat sehingga dikenal dengan istilah perwakilan, baik pemerintah 

daerah maupun lembaga masyarakat. Selain itu, masalah dapat bersifat 

transnasional sehingga dapat dibentuk demokrasi perwakilan dan negara dapat 

bertugas sebagai advokasi bagi masyarakat yang akan terkena dampaknya.  

2. Desentralisasi 

Matthew Paterson dalam tulisannya mengenai Green Politics mengatakan 

bahwa politik hijau berpandangan bahwa negara merupakan aktor yang 

terlegitimasi dalam membuat prinsip sosial. Kewarganegaraan sebagaimana yang 

ditinjau oleh teori demokrasi hijau menekankan kewajiban warga negara untuk 

bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan mereka, dan juga kewajiban dalam 

upaya kolektif untuk mencapai keberlanjutan. Dengan demikian ada gagasan 

'kebajikan sipil' dalam konsepsi hijau kewarganegaraan. Ini menyiratkan bahwa 

tugas warga negara telah melampaui wilayah politik formal, misalnya kegiatan 

seperti daur ulang dan konservasi energi. Oleh karena itu sangat diperlukan peran 

lembaga formal pemerintah lokal, konstitusi dan peradilan, serta untuk lembaga-

lembaga masyarakat yang lebih informal dan pendapat dari masyarakat yang 
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dimana akan membantu mencegah adanya penyalahgunaan oleh individu atau 

kelompok seperti aparatur hukum/negara.22  

Selain itu ada dua faktor yang menjelaskan pentingnya pemerintah daerah 

yaitu yang pertama bahwa negara terlalu besar untuk menguraikan secara efektif 

antara keberlanjutan, regional baru dan struktur global (di samping desentralisasi 

dalam negara) sehingga diperlukannya koordinasi yang tanggap dan efektif 

ditingkat yag lebih rendah. Selain itu negara adalah bagian dari dinamika 

masyarakat modern yang telah menyebabkan krisis lingkungan saat ini dimana 

dinamika lingkungan terancam karena adanya negara demokrasi semu yang 

terpusat, sehingga sangat penting adanya penyerahan wewenang dari pemerintah 

pusat ke tingkat daerah untuk memudahkan jalannya sebuah kebijakan.23 

I.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah serta data yang 

terkumpul maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan utuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomea alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, penelitian akan 

menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kualitas objek 

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara berbagai objek. Penelitian 

                                                             
22Scott Burchil dkk, 2005, Theories of International Relations, e-Book, New York: Palgrave 

Macmillan, diakses pada http://lib.jnu.ac.in/sites/default/files/RefrenceFile/Theories-of-IR.pdf 

(0/01/2018, 12.50 WIB) 
23Ibid 
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jeis ini tidak terdapat hubungan sebab-akibat, melainkan lebih bersifat link antar 

variabel atau korelasi antara fenomena saja24 

I.6.2 Metode Analisis 

 Penulis menggunakan metode deduktif dimana penulis melihat sebuah 

fenomena terlebih dahulu lalu menggunakan teori yang tepat untuk menjelaskan 

fenomena tersebut. 

I.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.3.1 Batasan Waktu  

Pada penelitian ini peneliti menetapkan ruang lingkup sebagai batasan 

penelitian agar permasalahan yang akan dibahas tidak akan keluar dari rumusan 

masalah awal. Batas waktu penelitian ini adalah selama 10 tahun, dari tahun 2009-

2018 termasuk masa diberlakukannya kebijakan 5 tahun pertama atau five years 

plan 2009-2013. Hal ini ditentukan agar memudahkan penulis menganalisa 

penerapan politik hijau sejak diberlakukannya kebijakan Green Growth sampai 

pada perkembangan terbarunya. 

1.6.3.2 Batasan Materi 

Batasan materi bertujuan untuk membatasi sebuah penelitian agar dapat 

fokus pada apa yang akan dianalisa dan dapat menjawab rumusan masalah. 

Adapun batasan materi dari penelitian ini adalah peneliti membahas bagaimana 

implementasi kebijakan Low Carbon Green Growth Korea Selatan dari perspektif 

                                                             
24Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi dan Teori Hubungan Internasional,  Bandung : PT Refika 

Aditama, hal 17-19  
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politik hijau dan hanya berfokus pada 4 kota metropolitan di Korea Selatan yang 

paling mencermikan nilai-nilai politik hijau. 

1.6.3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan pada penelitian ini berupa buku dan artikel yang 

merupakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari tangan kedua atau dari 

sumber-sumber yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan atau disebut 

studi pustaka.25 Selain itu pengumpulan data juga berasal dari variabel-variabel 

dari buku, surat kabar, catatan, jurnal, skripsi, website dan sebagainya yang 

diterbitkan oleh lembaga yang berkaitan dengan topik penelitian.  

  

                                                             
25Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta ; LP3ES 
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1.7 Argumen Pokok 

Penulis melihat dalam proses implementasinya kebijakan Low Carbon 

Green Growth Korea Selatan, terdapat nilai-nilai politik hijau yang tercermin 

dalam penerapan kebijakan tersebut. Nilai-nilai ini diantaranya demokrasi akar 

rumput dan desentralisasi. Hal ini dilihat dari adanya sistem desentralisasi yang 

dianut Korea Selatan sehingga memungkin pemeritah daerah memiliki wewenang 

untuk membentuk kebijakan secara mandiri. Pemerintah pusat memberikan 

wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan ini 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tiap daerah khususnya daerah 

metropolitan dan provinsi. Selain itu nilai demokrasi akar rumput tercermin dari  

masyarakat lokal yang aktif berpartisiasi dalam pembuatan dan promosi kebijakan 

daerah, baik secara langsung atau melalui perwakilan di parlemen atau LSM 

maupun mengambil andil yang besar dalam implementasi kebijakan Low Carbon 

Green Growth sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri, namun masih dalam jalur 

yang diarahkan oleh pemerintah daerah.  

  



30 
 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, teori dan 

metodologi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini. 

 Bab II Pembahasan 

Membahas tentang sejarah Green Growth dan indikatornya menurut 

OECD. Menjelaskan mengenai pilar-pilar kebijakan Low Carbon Green 

Growth Korea Selatan dan alasan Korea Selatan mengimplementasikan 

kebijakan Low Carbon Green Growth. 

 Bab III Pembahasan 

Membahas tentang penerapan kebijakan Low Carbon Green Growth dari 

perspektif politik hijau 

 Bab IV Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini 
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1.9 Tabel Sistematika Penulisan 

 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akdemis 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.5 Kerangka Pendekatan 

1.5.1 Studi Terdahulu 

1.5.2 Teori dan Konsep 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7 Hipotesa 

1.8 Sistematika Penulisan 

1.9 Tabel Sistematika Penulisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab II 

Pembahasan 

Konsep Green Growth dan Kebijakan Low Carbon Green 

Growth Korea Selatan 

 

2.1 Green Growth  

2.1.1     Green Growth 

2.1.1 Indikator Green Growth Menurut Organization for   

Economic Cooperation and Development (OECD) 

2.1.2.1 Produktivitas lingkungan dan sumber daya 

ekonomi 

2.1.2.2 Basis Aset Alami 

2.1.2.3 Kualitas Lingkungan Hidup 

2.1.2.4 Peluang dan Tanggappan Kebijakan 

Ekonomi 

2.2 Kebijakan Low Carbon Green Growth Korea Selatan 

2.2.1 Keragka Kerja Undang-undang Low Carbon Green 

Growth 

2.2.2 Low Carbon Green Growth Mid-Term dan Long-

Term 

2.2.3 Alasan Korea Selatan Mengimplementasi 

kebijakan Low Carbon Green  

2.2.5.1 Mitigasi perubahan iklim dan peningkatan 

keamanan energi 
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2.2.5.2 Menciptakan mesin pertumbuhan baru 

2.2.5.3 Meningkatkan kualitas hidup dan 

meningkatkan kedudukan di dunia internasional 

 

 

 

 

Bab III 

Pembahasan 

Penerapan Nilai Politik Hijau dalam Kebijakan Low Carbon 

Green Growth Korea Selatan 

 

3.1 Penerapan Nilai-nilai Politik Hijau Dalam Rangka 

Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 

 3.1.1 Desentralisasi 

 3.1.2 Demokrasi Akar Rumput 

3.1.2.1 Kota Metropolitan Seoul 

3.1.2.2 Kota Metropolitan Busan 

3.1.2.3 Kota Metropolitan Gwangju 

3.1.2.3 Kota Metropolitan Incheon 

 

Bab IV Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 
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