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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan iklim merupakan isu lingkungan yang menjadi perhatian dunia, 

terutama ketika mulai dibentuknya United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC) pada 1992 sebagai konvensi keseriusan negara-negara untuk 

mengatasi perubahan iklim dan mendefiniskannya sebagai perubahan yang diakibatkan 

oleh kegiatan langsung atau tidak langsung pada aktifivitas manusia yang mengubah 

komposisi atmosfir secara global dan menambah variabilitas pada iklim alam dalam 

jangka panjang.1  

UNFCCC mengatakan, negara-negara berkembang merupakan negara yang 

paling rentan pada perubahan iklim karena kurangnya sumber-sumber seperti teknologi 

dan finansial untuk beradaptasi dan mitigasi.2 Bangaldesh merupakan salah satu negara 

Least Developed Country di kawasan Asia Selatan yang memiliki jumlah populasi 

sekitar 150 juta warga Bangladesh dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan 

pengembangan sumber daya manusia yang rendah. 3  

                                                           
1 UN, 1992, United Nations Framework Convention on Climate Change, hal. 2-5, diakses dalam 

http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf (07/03/2017 

21:38 WIB). 
2 Ibid, hal. 5 
3 Shakeel Ahmed Ibne Mahmood, Impact of Climate in Bangladesh: The Role of Public Administration and 

Government’s Integrity, Journal of Ecology and the Natural Environent, Vol. 4 No. 8, May 2012: 223-240, hal. 227, 

diakses dalam http://www.gci.org.uk/Documents/Mahmood.pdf (07/03/2017 21:38 WIB).   

http://www.gci.org.uk/Documents/Mahmood.pdf
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Dalam bidang tenaga kerja di Bangladesh, bagian distrik rural tercatat 

mayoritas 63% penduduk memiliki mata pencaharian di bidang agrikultur. Selain itu, 

jumlah warga dengan pekerjaan tidak tetap atau informal terus meluas dan tingkat 

pengangguran yang tinggi dengan rata-rata dari kalangan muda. Menurut the Gender 

Empowerment Measure kepemilikian aset ekonomi di kalangan perempuan 

Bangladesh menunjukan peringkat ke 76 dan berturut rendah.4  

Bangladesh diprediksikan akan menghilang di bawah ombak menurut laporan 

Global Climate Risk Index tahun 2011 dan merupakan salah satu dari 10 negara5 yang 

rentan perubahan iklim.6 Dalam laporan Climate Asia oleh BBC mengenai temperatur 

suhu Bangladesh pada periode tahun 2002 hingga 2012, bahwa 90% masyarakat 

merasakan temperatur suhu meningkat, dimana mereka menggambarkan di musim 

panas berlangsung lebih panjang selama 9 bulan dan 3 bulan selanjutnya ialah musim 

dingin karena akibat suhu meningkat musim yang terjadi di negara ini menjadi susah 

untuk diprediksi.7  

Salah satu pulau terletak Bay of Bengal yaitu Kutubdia dimana kebanyakan 

masyarakat disini memiliki pekerjaan dibidang pertanian. Tetapi, akibat permukaan air 

laut naik lahan-lahan pertanian mereka rusak, hal ini terjadi pada tahun 2007 ketika air 

laut membanjiri lahan petani garam dan merusak salinitas air sehingga masyarakat 

                                                           
4 Khalid Md Bahauddin, Prospect and Potential of Green Jobs towards Green Economy in Bangladesh: A Situation 

Analysis, Global Journal of Management and Business Research Economics and Commerce, Vol. 13, No. 4, 

2013:15-25, hal. 15, diakses dalam https://www.journalofbusiness.org (13/04/2017 15:14 WIB) 
5 Myanmar, Honduras, Nicaragua, Vietnam, Haiti, Philipina, Dominican Republic, Mongolia, dan Tajikistan 
6 Shakeel Ahmed Ibne Mahmood, Op.Cit, hal. 228. 
7 Md Arif Mamun, dkk, 2013, Bangladesh How the People of Bangladesh Live With the Climate Change and What 

Communication Can Do, BBC Media Action, diakses dalam 

http://dataportal.bbcmediaaction.org/site/assets/uploads/2016/07/Bangladesh-Report.pdf (11/03/2018 08:10 WIB) 

https://www.journalofbusiness.org/
http://dataportal.bbcmediaaction.org/site/assets/uploads/2016/07/Bangladesh-Report.pdf
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tidak mempunyai pilihan untuk beralih pekerjaan.8 Bangladesh merupakan salah satu 

negara climate hotspot dimana wilayah pesisir negara ini merupakan “frontline” 

terjadinya perubahan iklim di negara ini. Sehingga, ketika permukaan air laut naik 

mengakibatkan masyarakat yang tinggal di pemukiman ini bermigrasi ke wilayah pusat 

seperti Dhaka, Cittagong, Khulna, dan Rajashashi.9 

Terdapat lebih dari 259 bencana alam telah terjadi di Bangladesh pada tahun 

1991 hingga 2009 seperti banjir besar, angin badai dan siklon, erosi sungai dan pantai, 

permukaan air laut, dan salinitas air yang menyebabkan korban nyawa, kerusakan 

infrstruktur dan ekonomi, mengancam keanekaragaman hayati, serta memberikan 

dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Bangladesh.10 

Dalam mengatasi fenomena perubahan iklim di Bangladesh dengan kondisi 

tenaga kerja, sosial, dan ekonomi yang terjadi. Kehadiran program Green Jobs ILO 

diharapkan dapat berperan penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan 

dengan menciptakan potensi-potensi lapangan pekerjaan layak dan hijau ke dalam 

sektor-sektor di Bangladesh. Program Green Jobs dikeluarkan secara resmi oleh ILO 

pada tahun 2007, lalu untuk program yang di Bangladesh dilaksanakan mulai tahun 

2008.11  

                                                           
8 Karen McVeigh, 2017, Bangladesh Struggles to Turn the Tide on Climate Change as Sea Levels Rise, The 

Guardian, diakses dalam https://www.theguardian.com/global-development/2017/jan/20/bangladesh-struggles-

turn-tide-climate-change-sea-levels-rise-coxs-bazar (11/03/2018 08:10 WIB) 
9 John Vidal, 2017, From Heatwaves  to Hurricanes,Floods, to Famine: Seven Climate Change Hotspot, The 

Guardian, diakses dalam https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/23/from-heatwaves-to-hurricanes-

floods-to-famine-seven-climate-change-hotspots#img-3 (11/03/2018 08:10 WIB) 
10 Shakeel Ahmed Ibne Mahmood, Op.Cit, hal. 227 
11 ILO, Green Jobs, diakses dalam http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--en/index.htm (11/03/2018 

10:05 WIB). 

https://www.theguardian.com/global-development/2017/jan/20/bangladesh-struggles-turn-tide-climate-change-sea-levels-rise-coxs-bazar
https://www.theguardian.com/global-development/2017/jan/20/bangladesh-struggles-turn-tide-climate-change-sea-levels-rise-coxs-bazar
https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/23/from-heatwaves-to-hurricanes-floods-to-famine-seven-climate-change-hotspots#img-3
https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/23/from-heatwaves-to-hurricanes-floods-to-famine-seven-climate-change-hotspots#img-3
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--en/index.htm
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Program Green Jobs merupakan inisiatif ILO bersama dengan Badan PBB 

UNEP dalam merespon tantangan perubahan iklim sebagai priortias dalam sistem PBB 

yang ditetapkan oleh mantan Sekretariat Umum PBB Ban Ki-Moon. Program ini 

dimaksudkan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat dari sektor ekonomi hingga 

perusahaan dan mengarahkannya pada tingkat berkelanjutan dengan menciptakan 

pekerjaan dalam sektor ekonomi rendah karbon sebagai upaya adaptasi dan mitigasi. 12  

 Oleh karena itu penulis memilih program Green Jobs di Bangladesh karena 

melihat fenomena perubahan iklim yang terjadi serta ketidakmampuan Bangladesh 

secara teknologi dan finansial untuk menghadapi perubahan iklim sehingga 

dibutuhkannya aktor luar seperti organisasi internasional yaitu ILO untuk dapat 

memberikan dukungan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Bangladesh 

melalui program tersebut. 

 ILO sebagai organisasi berlingkup dalam isu tenaga kerja melihat fenomena 

perubahan iklim memiliki keterkatian dengan dunia kerja. Menurut Guy Ryder sebagai 

Ketua Direktur Umum ILO, perubahan iklim merupakan isu dalam dunia tenaga kerja 

yang dapat memberikan risiko pada pasar tenaga kerja seperti, kehilangan pekerjaan 

ketika terjadinya peristiwa cuaca ekstrim yang disebabkan perubahan iklim, dampak 

terhadap aset bisnis, dampak terhadap kondisi, keselamatan, dan kesehatan tenaga kerja 

yang dapat mempengaruhi produktivitas.13  

                                                           
12 ILO, Green Jobs Facts and Figures, diakses dalam 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_098484.pdf 

(12/03/2018 10:06 WIB).  
13 ILO, Frequently Asked Questions on Climate Change and Jobs, diakses dalam 

http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_371589/lang--en/index.htm (07/03/2017 22:53 WIB). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_098484.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_371589/lang--en/index.htm
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Dengan begitu ILO mempromosikan Green Jobs dengan menciptakan lapangan 

pekerjaan layak sekaligus ramah lingkungan yang dapat membantu mengurangi 

dampak perubahan iklim dan meningkatkan lapangan pekerjaan layak. Berdasarakan 

latar belakang diatas, disini penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dengan judul 

Peran ILO melaui Program Green Jobs Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim 

di Bangladesh. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran ILO melalui program Green Jobs sebagai upaya dalam 

mengatasi perubahan iklim di Bangladesh? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian yang harus dicapai ialah, mengetahui fenomena 

perubahan iklim di Bangladesh, mengetahui pengaruh perubahan iklim terhadap tenaga 

kerja di Bangladesh, dan mengetahui peran ILO dalam Program Green Jobs serta 

perkembangannya sebagai upaya dalam mengatasi perubahan iklim di Bangladesh. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penilitian ini yang dapat diperoleh yaitu manfaat 

akademis dan manfaat praktis yaitu: 

a. Manfaat Akademik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan referensi atau wacana untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, 

terutama mengenai kajian organisasi internasional atau politik lingkungan. 
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b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penilitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan rujukan referensi 

untuk menambah informasi mengenai cakupan politik lingkungan yang mana 

berhubungan dengan peran organisasi internasional dalam mengatasi isu lingkungan. 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dalam 

penilitian. Penilitan terdahulu ini berkaitan dengan fenomena yang diangkat yaitu peran 

organisasi internasional atau aktor internasional lainnya dalam mengatasi isu 

lingkungan atau yang terkait dengan politik lingkungan. Penelitian terdahulu pertama 

ialah Building a Just Transition: the Linkages between Climate Change and 

Employment oleh Annabella Rosemberg.14 Perubahan iklim merupakan isu lingkungan 

yang memiliki keterkaitan terhadap tantangan sosial seperti, lambatnya dalam 

membrantas kemiskinan dan menghambat terwujudnya pembangunan meliputi 

kesempatan kerja sebagai tantangan dalam ekonomi hijau (Green Economy). Sehingga 

kebijakan dalam perubahan iklim menjadi penting sebagai pendorong dalam dimensi 

sosial. Dalam tulisan ini penulis melihat jika pemerintah terlibat dalam kebijakan pada 

iklim menjadi kebijakan terkait pekerjaan dapat mengatasi konsekuensi ekonomi, 

sosial, dan pekerja akibat dari perubahan iklim. 

                                                           
14 Annabella Rosemberg, Building a Just Transition: The Linkages Between Climate Change and Employment, 

International Journal of Labour Research, vol. 2 No.2, 2010: 125-162, diakses dalam 

http://apgreenjobs.ilo.org/resources/climate-change-and-labour-the-need-for-a-201cjust-

transition201d/at_download/file1 (07/09/2017 17: 12 WIB) 

http://apgreenjobs.ilo.org/resources/climate-change-and-labour-the-need-for-a-201cjust-transition201d/at_download/file1
http://apgreenjobs.ilo.org/resources/climate-change-and-labour-the-need-for-a-201cjust-transition201d/at_download/file1
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Penulis menyebutkan adanya keterkaitan antara perubahan iklim dengan 

pekerjaan dimana isu lingkungan ini dapat mengurangi produktivitas pekerja dengan 

meningkatnya angka kematian dan morbiditas akibat dari tingginya penyakit menular 

dari naiknya suhu dan memperburuk kondisi kerja yang di lakukan di luar rumah 

seperti pekerja bangunan. Kebijakan iklim dapat diwujudkan dengan menerapkan Just 

Transition atau transisi yang adil. Sebagai kerangka konseptual ILO dalam menangkap 

kompleksitas transisi menuju ekonomi rendah karbon dan tahan iklim dengan 

memfokuskan pada kebijakan publik. 

Penelitian terdauhulu ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam 

menjelasakan keterkaitan antara perubahan iklim dan pekerjaan. Perbedaan dalam 

penelitian terdahulu ini ialah, dimana penulis menghubungkan antara perubahan iklim 

tidak hanya menjadi tantangan dalam lingkungan tetapi juga dalam sosial seperti 

pekerjaan dan pasar tenaga kerja. Sehingga perlu adanya transisi yang adil, karena 

menurut penulis ini adalah solusi yang terbaik untuk menciptakan kebijakan iklim 

dimana memberikan masa depan yang layak bagi masyarakat global. Sedangkan pada 

tulisan ini membahas mengenai program Green Jobs sebagai upaya yang dilakukan 

organisasi internasional ILO dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang terjadi di 

Bangladesh. 

Penelitian terdahulu kedua ialah Impact of Climate Change in Bangladesh: The 

Role of Public Administration and Government’s Integrity oleh Shakeel Ahmed Ibne 
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Mahmood15 dalam penelitiannya penulis memfokuskan pada peran penting pemerintah 

dalam menangani isu lingkungan seperti perubahan iklim yang terjadi dan secara tidak 

langsung memberikan dampak kinerja pemerintahan di Bangladesh. 

Dalam tulisanya, permasalahan yang diangkat ialah kesenjangan dalam 

masyarakat pada konteks informasi dan pengetahuan tentang bagaimana yang harus 

dilakukan untuk menanggapi perubahan iklim yang dapat memberikan dampak pada 

masyarakat Bangladesh. Dampak dari perubahan iklim dapat sangat terasa terutama 

pada masyarakat miskin. Penulis melihat teknologi dapat digunakan untuk mengurangi 

perubahan iklim dengan dikembangkan melalui investasi penelitian yang besar 

kedalam ilmu perubahan iklim karena tekonologi memiliki potensi dalam membantu 

beradaptasi dengan perubahan iklim. 

Bangladesh adalah negara konsumen energi yang sangat rendah, sedang dalam 

mengejar jalur pertumbuhan yang rendah karbon, dan membangun ketahanan terhadap 

perubahan iklim serta mengurangi risiko perubahan iklim yang semakin besar. 

Bangladesh adalah salah satu dari 10 negara yang berpotensi besar rentan terhadap 

perubahan iklim hingga pada akhir abad ini, Bangladesh memiliki kemungkinan akan 

menghilang di bawah permukaan air laut. Sehingga, peran pemerintah perlu dalam 

mengatasi perubahan iklim yang terjadi di Bangaladesh, serta peran dari organisasi non 

pemerintah. Kedua dapat memberikan dampak positif dengan menciptakan kerjasama 

                                                           
15 Shakeel Ahmed Ibne Mahmood, Impact of Climate Change in Bangladesh: The Role of Public Administration 

and Govermemnt’s Integrity, Journal Ecology and The Natural Environment, Vol. 4 No. 8, May 2012: 223-240, 

diakses dalam http://www.gci.org.uk/Documents/Mahmood.pdf (07/09/2017 17:16 WIB) 

http://www.gci.org.uk/Documents/Mahmood.pdf
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internasional, sehingga disini informasi dan pengetahuan masyarakat akan berkembang 

terkait dengan perubahan iklim. 

Penelitian terdahulu ini dapat di manfaatkan penulis untuk penjelasan mengenai 

dampak perubahan iklim di Bangladesh. Perbedaan penelitian terdahulu dengan tulisan 

ini bahwa penelitian menjelaskan bagaimana dampak perubahan iklim di Bangladesh 

dan melihat peran dari pemerintah dan admisnistrasi publik untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim tersebut. Sedangakan pada tulisan ini penulis ingin menjelaskan peran 

ILO sebagai aktor organisasi internastional melalui program Green Jobs sebagai upaya 

dalam mengatasi isu lingkungan perubahan iklim di Bangladesh. 

Penelitian ketiga ialah Renewable Energy: the Key to Achieving Sustainable 

Development of Rural Bangladesh oleh M. S. Islam, A.M.R. Khan, S., dan Nasreen, 

F., Rabbi.16 Pada penelitiannya, memfokuskan pada pencapain pembangunan 

berkelanjutan wilayah pedesaan di Bangaladesh dengan melakukan pembaharuan 

energi. Penulis berpendapat bahwa dengan memanfaatkan teknologi pembaharuan 

energi di Bangladesh dapat membantu mengurangi kemisikinan, memberikan fasilitas 

listrik kepada masyarakat dengan merata, dan dapat membantu degradasai lingkungan 

seperti menipisnya keanekaragaman hayati dan dampak perubahan iklim di 

Bangladesh. Negara ini telah mengalami degradasi lingkungan akibat kegiatan 

pemasok gas dan listrik serta eksploitasi biomassa demi memenuhi kebutuhan energi. 

                                                           
16 M. S. Islam, dkk, Renewable Energi: The Key to Achieving Sustainable Development of Rural Bangladesh, 

Journal of Chemical Engineering, Vol. 26, No. 1, Desember 2011: 9-15 diakses dalam 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.912.6451&rep=rep1&type=pdf (07/09/2017 17:34 WIB) 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.912.6451&rep=rep1&type=pdf
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Sehingga penulis melihat pada permasalahan ini bahwa teknologi pembaharuan energi 

dapat memberikan soslusi untuk masalah ketersediaan energi di negara tersebut dimana 

jika di lakukan secara luas dapat di gunakan untuk penduduk di pedesaan.  

Sebanyak 70% dari total penduduk Bangladesh tinggal di pedesaan. Sebagian 

untuk memenuhi kebutuhan energi dalam memasak menggunakan bahan bakar 

biomassa yang tersedia secara lokal. Dalam hal ini, penulis melihat perlu adanya 

perhatian khusus yang dilakukan sehingga kebutuhan energi di pedesaan lebih 

subsisten dan produktif terpenuhi secara berkelanjutan. Berbagai jenis teknologi energi 

pembaharuan yang dapat diterapkan seperti Solar Home System (SHS), bioslurry, dan 

menigkatkan kompor dalam memasak yang mana cocok untuk Bangladesh.  

Penelitian terdahulu ini dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam 

menjelasakan kondisi lingkungan yang terjadi di Bangladesh. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan tulisan ini ialah, dalam penelitian terdahulu mefokuskan pada 

pemanfaatan teknologi sebagai kunci dalam pencapaian pertumbuhan berkelanjutan 

untuk mengatasi kemiskinan, memberikan fasilitias listrik dan degradasi lingkungan 

yang ada di wilayah pedesaan Bangladesh. Sedangkan, tulisan ini mengenai upaya 

dalam mengatasi perubahan iklim di Bangladesh dengan menyediakan pekerjaan layak 

melalui program Green Jobs ILO.  
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Penelitian terdahulu keempat adalah Green Economies and Green Jobs: 

Implications for South Africa oleh G. Nhamo.17 Dalam penelitian ini penulis membahas 

mengenai transisi ekonomi hijau dan pengaruhnya pada sektor pekerjaan hijau di 

Afrika Selatan. Implementasi Ekonomi hijau di Afrika Selatan dapat meningkatkan 

tingkat lapangan pekerjaan dan diciptakan untuk mengatasi masalah lingkungan, 

karena ekonomi hijau ini tidak menimbulkan polusi atau limbah dan efisien dalam 

penggunaan energi, air dan material. Ekonomi hijau ini juga merupakan contoh dalam 

mengurangi penggunaan emisi karbon rendah yang berlebihan dimana dapat mengatasi 

perubahan iklim. 

Dalam penelitian terdahulu ini penulis melihat bahwa keberhasilan pelaksanaan 

Green Jobs di Afrika Selatan bergantung pada berbagai faktor dan aktor yaitu 

pemerintah yang terorganisir dan sektor yang didukung oleh LSM serta komunitas 

pemberi sumbangan. Adanya perubahan dalam keputusan, praktik dan perilaku 

manajer, pekerja dan konsumen yang dapat memberi nilai dukung bagi proses transisi 

Green Jobs di Afrika Selatan. Pada penelitian terdahulu ini digunakan dalam tulisan 

ini dalam melihat perkembangan program Green Jobs yang dilaksanakan di Afrika 

Selatan oleh ILO. Kemudian perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan tulisan ini 

ialah menjelaskan program Green Jobs dilaksanakan di Afrika Selatan sedangkan 

tulisan ini menjelaskan tentang program yang di Bangladesh.  

                                                           
17 G. Nhamo, Green Economies and Green Jobs: Implications for South Africa, WIT Transactions on Ecology and 

the Environment, Vol. 131, 2010: 257-268, diakses dalam 

https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/EEIA10/EEIA10022FU1.pdf (09/09/2017 20:37 WIB).  

https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/EEIA10/EEIA10022FU1.pdf
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Selanjutnya, penelitian terdahulu kelima ialah, Greenpeace and The Dumping 

of Wastes at Sea a Case of Non-state Actors Intervention in International Affairs oleh 

Remi Parmentier18 yang mengangkat isu pembuangan dan pembakaran di laut oleh 

kapal atau pesawat terbang dari perusahaan asing yang dilakukan dengan sengaja 

sehingga dapat merusak ekosistem yang ada dilaut. Greenpeace memulai kampanyenya 

melawan pembuangan dan pembakaran di laut semenjak tahun 1978, yaitu ketika 

Greenpeace menemukan kapal yang melakukan pembuangan limbah di laut secara 

rutin di wilayah Selatan Barat Cornwall, Inggirs. Wilayah tersebut telah ditetapkan oleh 

Nuclear Energy Agency dan Organization for Ecnomic Coopetarion and Development 

(OECD) sebagai tempat pembuangan dari industri nuklir Eropa Barat. Kapal 

pembuangan setiap tahunnya disewa oleh otoritas UK Atomic Energy Authority 

(UKAEA) untuk melaksanakan pembuangan limbah radioaktif tingkat rendah dan 

menegah dari instansi medis dan militer, serta dari pembangkit listrik tenaga nuklir. 

Pembuangan di laut ini telah dilakukan semenjak dahulu di akhir tahun 1940-an, 

banyak industri-industri nuklir dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Perancis, Inggris, 

Jerman, dan Swedia memilih laut terbuka sebagai tempat untuk membuang limbah, 

baik di wilayah laut pasifik atau atlantik.  

Kampanye Greenpeace ini berusaha untuk memberhentikan pembuangan atau 

membakar limbah di laut yang dilakukan oleh industri nuklir dan kimia melalui kapal 

                                                           
18 Remi Parmentier, Greenpeace and The Dumping of Wastes at Sea a Case of Non-state Actors Intervention in 

International Affairs, International Negotiation, Vol. 4, No. 3 1999: 1-17, diakses dalam 

http://m.greenpeace.org/international/PageFiles/25797/odhistory.pdf (13/09/2017 15:14WIB).  

http://m.greenpeace.org/international/PageFiles/25797/odhistory.pdf
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dengan mengajukan kebijakan internasional melalui pihak-pihak yang berwenang 

seperti pemerintah, industri, dan organisasi antar pemerintah. Peran LSM dalam urusan 

internasional menjadi penting terutama dalam isu lingkungan. LSM dalam bidang 

lingkungan dapat memperluas koalisi lingkungan transnasional karena dapat menarik 

pemerintah untuk bergabung dalam melindungi lingkungan dengan meprioritaskan 

rezim yang dibentuk. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan tulisan penulis ialah, keduanya 

membahas topik isu lingkungan yang terjadi. Sedangkan, perbedaan dalam penelitian 

terdahulu dengan tulisan ini ialah, bahwa penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana 

peran organisasi non-pemerintahan yaitu Greenpeace dalam mengadvokasi isu 

lingkungan kedalam kebijakan suatu negara seperti isu pembuangan limbah di laut 

yang mana dapat merusak ekosistem laut, Greenpeace mengkampanyekan isu tersebut 

dalam urusan internasional dan melibatkan aktor negara dan non-aktor negara. 

Sedangkan dalam tulisan ini menjelaskan peran organisasi internasional pemerintah 

yaitu ILO dalam mengatasi isu lingkungan seperti perubahan iklim dengan upaya 

menciptakan dan mempromosikan pekerjaan layak melalui program Green Jobs di 

Bangladesh.  

Lalu pada penelitian terdahulu kelima, dengan judul Peran International 

Labour Organization Dalam Mempromosikan Kerja Layak Bagi PRT Indonesia oleh 

Intan Maya Sari.19 Penelitian ini menjelaskan tentang peran dari ILO sebagai organisasi 

                                                           
19 Intan Maya Sari, 2017, Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Mempromosikan Kerja Layak 

Bagi PRT di Indonesia, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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yang menangani isu dunia kerja yang terjadi di Indonesia dengan mempromosikan 

pekerjaan layak dalam PRT yaitu pekerjaan yang dilaksanakan dalam rumah tangga 

sebagai sarana untuk mencari nafkah untuk satu atau lebih rumah tangga yang terikat 

dalam hubungan kerja bukan pekerjaan rumah tangga. 

Proyek ini bertujuan untuk mempromosikan pekerjaan layak untuk PRT 

Indonesia dan untuk menerapkan human security. Menurut penulis, keamanan manusia 

akan tercapai apabila seseorang memperoleh perlindungan dari gangguan mendadak 

dan menyakitkan di lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Sehingga, secara otomatis 

kerja yang layak bagi PRT harus terpenuhi terlebih dahulu dengan begitu kesejahteraan 

bagi PRT akan tercapai.  

Persamaan dalam penelitian terdahulu ini dengan tulisan penulis ialah keduanya 

membahas peran organisasi internasional ILO dalam mengatasi isu pekerjaan di suatu 

negara. Lalu, perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu membahas peran ILO 

dalam mempromosikan pekerjaan layak tersebut untuk pekerja rumah tangga, 

sedangkan penulis membahas peran ILO yang mempromosikan pekerjaan layak 

dengan Green Jobs untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang terjadi di 

Bangladesh. Pada penelitian terdahulu ini penulis dapat menggunakannya dalam 

melihat peran ILO mempromosikan pekerjaan layak yang juga merupakan salah satu 

tolak ukur dalam program Green Jobs di Bangladesh. 

Dalam penelitian terdahulu keenam berjudul Peran Greenpeace Dalam Mitigas 

dan Adaptasi Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 
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2015 oleh Novita Nur Alfia.20 Hutan menjadi sumber daya alam yang penting di 

Indonesia, dimana didalamnya terdapat flora dan fauna untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem lingkungan. Hutan Indonesia telah dijadikan sebagai paru-paru dunia namun 

hutan ini terancam karena jumlahnya mulai mengurang akibat aktivitas industri yang 

ada di negara ini. Dalam hal ini, Greenpeace sebagai organisasi lingkungan berperan 

untuk menjaga sumber daya alam tersebut dengan melakukan konforntasi damai 

langsung dan kreatif pada pihak-pihak yang bertanggung jawab pada kerusakan hutan 

di negara tersebut. Penelitan terdahulu ini digunakan untuk melihat peran dari sebuah 

aktor luar dalam mengatasi isu lingkungan di suatu negara. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengang tulisan penulis ialah peran NGO dengan peran IO dan persamaannya 

ialah topik yang dibahas mengenai isu lingkungan dalam negara.  

TABEL 1.1 

POSISI PENELITIAN 

                                                           
20 Novita Nur Alfia, 2017, Peran Greenpeace Dalam Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan 

dan Lahan di Indonesia tahun 2015, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

No. JUDUL DAN NAMA 

PENELITI 

JENIS 

PENELITIAN 

DAN ALAT 

ANALISA 

HASIL 

 

1.  Building a Just Transition: 

The Linkages between 

Climate Change and 

Employment  

 

 

Oleh: Annabella Rosemberg 

Deskriptif 

 

Just Transition 

Adanya kebijakan dalam 

perubahan iklim menjadi penting 

sebagai pendorong dalam 

dimensi sosial. Adanya 

keterkaitan antara perubahan 

iklim dengan pekerjaan dimana 

isu lingkungan ini dapat 

mengurangi produktivitas 

pekerja. Kebijakan iklim 

diwujudkan dengan menerapkan 
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Just Transition atau transisi yang 

adil. Sebagai kerangka 

konseptual ILO dalam 

menangkap kompleksitas transisi 

menuju ekonomi rendah karbon 

dan tahan iklim. 

2. Jurnal: Impact of Climate 

Change in Bangladesh: The 

Role of Public 

Administration and 

Government’s Intergrity 

 

 

Oleh: Shakeel Ahmed Ibne 

Mahmood 

Deskriptif 

 

 

Kurangnya pengetahuan dan 

informasi dari masyarakat terkait 

bagaimana yang harus dilakukan 

untuk mengatasi perubahan iklim 

sehingga peran pemerintah perlu 

untuk melaksanakan hal tersebut. 

Peran pemerintah serta 

oraganisasi non pemerintah 

dianggap penting dalam 

menangani isu lingkungan seperti 

perubahan iklim. Dampak 

perubahan iklim akan sangat 

terasa pada masyarakat 

3. Jurnal: Renewable Energy: 

The Key to Achieving 

Sustainable Development of 

Rural Bangladesh 

 

 

 

Oleh: M. S. Islam, A.M.R. 

Khan, S., Nasreen, F., Rabbi 

dan M. R. Islam. 

Deskriptif 

 

 

Pendekatan: 

Sustainable 

Development 

Sebagai negara dengan pemasok 

listrik rendah akibat dari 

kuranganya fasilitas listrik 

sehingga pembaharuan energi 

dapat memberikan kebutuhan 

listrik pada masyarakat. 

Melakukan penerapan 

pembaharuan energi sebagai 

kunci tercapainya pembangunan 

berkelanjutan di Bangladesh 

sekaligus sebagai upaya untuk 

mengatasi perubahan iklim. 

 

4. Judul: Green Economies and 

Green Jobs Implications For 

South Africa 

 

Oleh: G. Nhamo 

Deskriptif Implementasi Ekonomi hijau di 

Afrika Selatan dapat 

meningkatkan tingkat lapangan 

pekerjaan dan diciptakan untuk 

mengatasi masalah lingkungan, 

karena ekonomi hijau ini tidak 

menimbulkan polusi atau limbah 

dan efisien dalam penggunaan 

energi, air dan material. Ekonomi 

hijau ini juga merupakan contoh 
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dalam mengurangi penggunaan 

emisi karbon rendah yang 

berlebihan dimana dapat 

mengatasi perubahan iklim. 

5. Judul: Greenpeace and The 

Dumping of Wastes at Sea a 

Case of Non-state Actors 

Intervention in International 

Affairs 

 

Oleh: Remi Parmentier 

Deskriptif Kampanye Greenpeace ini 

berusaha untuk memberhentikan 

pembuangan atau membakar 

limbah di laut yang dilakukan 

oleh industri nuklir dan kimia 

melalui kapal dengan cara 

mengajukan kebijakan 

internasional melalui pihak-pihak 

yang berwenang seperti 

pemerintah, industri, dan 

organisasi antar pemerintah. 

Peran LSM dalam bidang 

lingkungan dapat memperluas 

koalisi lingkungan transnasional 

karena dapat menarik pemerintah 

untuk bergabung dalam 

melindungi lingkungan dengan 

meprioritaskan rezim yang 

dibentuk. 

 

6. Judul: Peran International 

Labour Organization (ILO) 

Dalam Mempromosikan 

Kerja Layak Bagi PRT 

Indonesia.  

 

Oleh: Intan Maya Sari 

201310360311004 

Deskriptif 

 

Organisasi 

Internasional 

Human 

Security 

Peran dari ILO sebagai organisasi 

yang menangani isu dunia kerja 

yang terjadi di Indonesia dengan 

mempromosikan pekerjaan layak 

dalam PRT yaitu pekerjaan yang 

dilaksanakan dalam rumah 

tangga sebagai sarana untuk 

mencari nafkah untuk satu atau 

lebih rumah tangga yang terikat 

dalam hubungan kerja bukan 

pekerjaan rumah tangga, dan 

mencapai keamanan manusia 

apabila seseorang memperoleh 

perlindungan dari gangguan 

mendadak dan menyakitkan di 

lingkungan kerja, dan lain 

sebagainya. 
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1.5. Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1. Konsep Organisasi Internasional 

Organisasi internasional salah satu aktor sekaligus kajian dalam hubungan 

internasional dimana gagasan awal dibentuknya organisasi internasional adalah untuk 

mejaga perdamaian dengan mempertahankan peraturan-peraturan agar berjalan dengan 

tertib demi mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional ini berawal dari 

terbentuknya kesepakatan antar satuan politik yang menegaskan pada hak dan 

kewajiban bersama demi kerjasama dan perdamaian. Hubungan dalam organisasi 

internasional tidak hanya sebatas dalam lingkup antar negara dimana perikatan tersebut 

terbentuk berdasarakan perjanjian yang memiliki organ bersama.21  

                                                           
21 T. May Rudy, 2005, Administrasi & Organisasi Internasional, Refika Aditama, hal. 2-3 

7.  Judul:Peran Greenpeace 

Dalam Mitigasi dan 

Adaptasi Lingkungan Pasca 

Kebakaran Hutan dan 

Lahan di Indonesia Tahun 

2015 

 

 

Oleh: Novita Nur Alifia 

201310360311015 

Deskriptif 

 

Global Civil 

Society  

Non-

Government 

Organizations 

Greenpeace sebagai organisasi 

lingkungan berperan untuk 

menjaga sumber daya alam 

tersebut dengan melakukan 

konforntasi damai langsung dan 

kreatif pada pihak-pihak yang 

bertanggung jawab pada 

kerusakan hutan di negara 

tersebut 

6. Skripsi: Peran International 

Labour Organization (ILO) 

Melalui Program Green Jobs 

Sebagai Upaya Mengatasi 

Perubahan Iklim di 

Bangladesh. 

 

 

Oleh: Zauhar Latifah 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Konsep 

Organisasi 

Internasional 

Sustainable 

Development 
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Dalam mendefinisikan organisasi internasional Clive Archer mengartikan 

sebagai pengaturan dalam kerjasama internasional yang melintasi batas-batas negara 

dengan struktur organisasi jelas dan lengkap dimana untuk menjalankan fungsinya 

harus sesuai pada persetujuan dasar dan tujuan yang disepakati sehingga dapat 

menguntungkan negara anggotanya yang dilaksanakan melalui konferensi dan 

kegiatan-kegiatan secara berkala. 22 

Internasional Labour Organization (ILO) merupakan organisasi internasional 

yang berdiri pada tahun 1919 sebagai badan PBB dengan menyatukan pemerintah, 

pengusaha, dan pekerja dari 187 negara-negara anggota yang mana memiliki tanggung 

jawab untuk menyusun dan mengawasi stadar internasional dalam tenaga kerja, 

membantu negara-negara anggota meratifikasi dan menerapkan standar tersebut, dan 

mengembangkan kebijakan dengan merancang program yang mempromosikan 

pekerjaan layak untuk semua perempuan dan laki-laki.23 

Standar ini merupakan prinsip dan hak dasar pada tempat kerja yang berisi 

tentang kebebasan dari pekerja paksa dan pekerja anak-anak serta diskriminasi 

terhadap pekerja, kebebasan berserikat dan hak untuk bermusyawarah bersama. ILO 

menetapkan Decent Work Agenda sebagai agenda operasi penting dalam organisasi 

buruh ini karena pekerjaan sebagai pusat penting bagi kesejahteraan masyarakat. 

Decent Work Agenda merupakan gagasan pada pekerjaan untuk membuka jalan bagi 

                                                           
22 Ibid. 
23 Australia Aid, International Labour Organization, hal. 1, diakses dalam https://dfat.gov.au/about-

us/publications/Documents/ilo-assessment.pdf pada (20/12/2017/4:19 WIB) 

https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/ilo-assessment.pdf
https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/ilo-assessment.pdf
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kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, dan memperkuat individu, keluarga dan 

masyarakat. Gagasan dalam agenda ini tercantum dalam program Green Jobs untuk 

menciptakan pekerjaan hijau di Bangaldesh oleh ILO.24  

1.5.1.1. International Govermental Organization 

Salah satu bentuk organisasi IGO ialah International Labour Organization 

(ILO). Menurut Union of International Association (UIA) sebuah organisasi bentuk 

IGO adalah intitusi yang anggota-anggotanya adalah delegasi resmi pemerintah 

negara-negara.25 ILO sudah dibentuk pada tahun 1919 dan termasuk dalam agensi PBB 

yang memiliki 187 anggota negara. 

IGO sendiri dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Couloumbis dan Wolfe yang mengkategorikan berdasarkan 

keanggotan dan tujuan yaitu: 1) Organisasi yang keanggotaan dan tujuan umum dimana 

organisasi seperti ini ruang lingkupnya adalah global dan berjalan dengan berbagai 

fungsi seperti keamanan, kerjasama sosial ekonomi, perlindungan HAM, dan 

pembangunan serta pertukaran kebudayaan; 2) Organisasi yang keanggotannya umum 

dan tujuannya terbatas yaitu organisasi yang secara fungsional memiliki tujuan 

spesifik; 3) Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuan umum merupakan 

organisasi regional dengan fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik-sosial 

ekonomi berskala luas; 4) Organisasi yang keanggotaanya dan tujuannya terbatas, 

                                                           
24 Ibid.  
25 E. Erturk, Intergovermental Organizations (IGOS) and Their Roles and Activites in Security, Economy, Health, 

and Envornment, Journal of International Social Research, Vol. 8, No. 37 April 2015: 333-340, hal. 333, diakses 

dalam http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi37_pdf/2tarih_uluslarasiiliskiler_cografya/erturk_esref.pdf 

(08/06/2017 22:50 WIB). 

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi37_pdf/2tarih_uluslarasiiliskiler_cografya/erturk_esref.pdf
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organisasi seperti ini dibagai atas organisasi sosial-ekonomi dan organisasi 

militer/pertahanan.26 

Berdasarkan klasifikasi IGO diatas bahwa lembaga internasional seperti ILO 

termasuk kedalam klasifikasi ke-dua yaitu organisasi yang keanggotaannya umum dan 

tujuan terbatas dimana ILO memiliki tujuan yang spesifik. ILO merupakan badan 

dalam PBB yang fokus dalam dunia kerja dengan menetapkan standar ketengakerjaan 

internasional, mempromosikan hak dalam kerja, mendorong kesempatan kerja yang 

layal, meningkatkan perlindungan sosial dan penguatan dialog sosial mengenai isu-isu 

terkait pekerjaan dengan melakukan kerjasama pemerintah, organisasi pengusaha, dan 

para pekerja dalam mendorng kemajuan sosial dan ekonomi. Sehingga dapat dilihat 

bawah ILO dengan tujuan yang spesifik dan fokus pada isu-isu pekerjaan dengan 

melibatkan para aktor pemerintah, pengusaha, dan pekerja.27 

1.5.1.2. Peranan Organisasi Internasional 

International Organization (IO) merupakan salah satu kajian dalam Ilmu 

Hubungan Internasional dimana IO dibentuk dengan fungsi dan peranan yang berbeda-

beda sesuai dengan tujuan yang disepakati oleh negara anggotanya. Dalam 

menjelaskan peran ILO pada program Green Jobs penulis menggunakan peranan 

organisasi internasional. Menurut, Clive Archer dalam bukunya yang berjudul 

                                                           
26 Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe, 1999, Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power, 

Terj. Marcedes Marbun, Jakarta: Putra A Bardin, hal. 281. 
27 ILO, International Labour Organization The UN Agency of The World of Work, diakses dalam 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_374809.pdf 

(16/3/2017, 21:23 WIB). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_374809.pdf
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International Organization menjelaskan bahwa terdapat tiga peranan organisasi 

internasional yaitu:28 

1. Instrumen, organisasi internasional memiliki peranan sebagai sarana untuk 

mencapai kesepakatan dan alat untuk mencapai kebijakan tertentu yang 

digunakan oleh anggotanya dengan berdiplomasi sehingga munculnya 

kesamaan dalam bertindak. 

2. Arena, organisasi internasional memiliki peranan sebagai wadah atau forum 

untuk menyelenggarakan pertemuan antar anggotanya dengan berkonsultasi 

dan berupaya bersama-sama dalam pembuatan keputusan atau merumuskan 

perjanjian dan kerjasama internasional.  

3. Aktor, organisasi internasional memiliki peranan sebagai pelaku dalam sistem 

internasional yang independen, dimana organisasi internasional bertindak 

sesuai dengan tujuan dan kapasitasnya sehingga tidak di pengaruhi oleh 

kepentingan angota-anggotanya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam menjelaskan peranan ILO melalui Green 

Jobs sebagai organiasasi internasional mengatasi perubahan iklim di Bangladesh 

memiliki peranan yang mencakup aktor, instrumen, dan arena. 

 Pada Green Jobs, ILO berperan sebagai aktor independen yang bertindak sesuai 

tujuan dan kapasitasnya sebagai badan khusus PBB dalam menangani isu-isu dunia 

kerja telah menetapkan pekerjaan layak dan ramah lingkungan sebagai tolak ukur 

                                                           
28 Clive Archer, 1992, International Organizations Second Edition, London: Routledge, hal. 135 
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dalam mempromosikan dan menciptakan pekerjaan pada Green Jobs. Kemudian, ILO 

berperan sebagai arena dengan menyediakan forum untuk diskusi dalam 

mengimplementasi program Green Jobs bagi laki-laki dan perempuan Bangladesh. 

ILO juga berperan sebagai instrumen dengan mengeluarkan program Green Jobs 

sebagai sarana dan alat untuk kebijakan pemerintah Bangladesh mengatasi isu 

lingkungan yaitu perubahan iklim yang mana memiliki pengaruh pada kualitas hidup 

manusia dan pekerjaan.  

1.5.2. Sustainable Developments 

The World Comission on Environment and Development (WCED) yang di inisiasi 

oleh Majelis Umum PBB 1982 dalam laporan Our Common Future  yang diterbitkan 

tahun 1987 dan diketuai oleh Perdana Menteri Norway Go Harlem Brundtland pertama 

kali menggunakan istilah Sustainable Developments atau Pembangunan Berkelanjutan 

didefinisikan sebagai: 

“…ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs 

of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs.29  

 

Pembangunan Berkelanjutan yaitu menciptakan keseimbangan antara 

pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan terhadap kualitas lingkungan dan masing-

masing aspek saling memperkuat. Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk 

menjaga keseimbangan antar kebutuhan manusia, gaya hidup manusia, kesejahtaraan, 

                                                           
29 Robert W. Kates, dkk, What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice, Environment: 

Sicence and Policy Sustainable Development, Vol. 47, No. 3, April 2005: 8-21, hal. 10, diakses dalam 

https://www.hks.harvard.edu/sustsci/ists/docs/whatisSD_env_kates_0504.pdf (31/03/2017 00.44 WIB) 

https://www.hks.harvard.edu/sustsci/ists/docs/whatisSD_env_kates_0504.pdf
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dan pelestarian sumber daya alam serta ekosistem yang mana kehidupan manusia 

tergantung pada hal tersebut dari masa sekarang atau yang akan datang. Sehingga, 

kebutuhan manusia pada masa sekarang tidak boleh mengambil masa yang akan datang 

agar keseimbangan tetap ada.30 International Union for the Conservation of Nature and 

Natural Resources (IUCN) 1991 mendifiniskan pembangunan berkelanjutan ialah: 

 “To improve the quality of life while living within the carrying capacity of

 ecosystems”.31  

 

Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk menigkatkan kualitas dalam 

kehidupan manusia dengan mendorong kapasitas pada ekosistem. Menurut Global 

Sustainable Development Report 2015 konsep pembangunan berkelanjutan bertujuan 

untuk mempertahankan kemajuan dan perkembangan ekonomi sekaligus melindungi 

nilai lingkungan dalam jangka panjang dengan menyediakan kerangka kerja yang 

mengintegrasi lingkungan dan strategi pembangunan. Sehingga pembangunan 

berkelanjutan tidak hanya fokus pada isu-isu lingkungan tetapi melibatkan pada 

integrasi tiga pilar dari sustainability yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.32 

Dalam memahami permbangungan berkelanjutan pada dewasa ini World 

Survey memberikan definisi yang lebih luas tetapi tetap sesuai dengan apa yang 

diusulkan oleh WCED 1987, yang mana menekankan kembali pada nilai-nilai normatif 

yaitu kesetaraan dan keadilan sebagai dua aspek penting untuk generasi mendatang. 

                                                           
30 Center for Environment Education (CEE), 2007, Sustainable Development: An Introduction, Vol. 1, hal. 9 diakses 

dalam http://www.sayen.org/volume-i.pdf (17/03/2017 22:35 WIB). 
31 Ibid. 
32 ibid 

http://www.sayen.org/volume-i.pdf


25 

 

Dengan begitu, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dalam ekonomi, 

sosial, dan lingkungan yang menjamin kesejahteraan dan martabat manusia, integritas 

ekologi, kesetaraan dalam gender dan menjamin keadilan sosial pada masa sekarang 

dan masa depan.33 

Dewan Pembangunan Berkelanjutan dari US National Academy of Sciences 

berusaha membawa literatur yang lebih luas. Dalam laporannya, Our  Common  

Journey: A Transition toward Sustainability difokuskan pada perbedaan antara apa 

yang mempertahankan dan apa yang dikembangkan dengan menganalisis hubungan 

antara keduanya. Dalam konteks apa yang dipertahankan ialah tiga kategori yaitu alam 

(bumi, keanekaragaman hayati, ekosistem), life support (pelayanan ekosistem, sumber 

daya, lingkungan), komunitas (budaya, kelompok, wilayah). Sedangakan pada konteks 

apa yang dikembangkan yaitu, manusia (keberlangsungan hidup anak-anak, harapan 

hidup, pendidikan, keadilan sosial, hak dan kesempatan yang setara), ekonomi 

(kesejahteraan, sektor produktif, komsumsi atau pemakaian), masyarakat (institusi, 

social capital, negara, kawasan). Dengan begitu apa yang dipertahankan dan 

dikembangkan tersebut untuk jangka waktu masa sekarang dan dimasa depan.34 

Berdasarkan United Nations Development Programme (UNDP) terdapat 17 

tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030 yaitu, tidak adanya 

kemiskinan, kelaparan, terdapat kehidupan sehat yang sejahtera, pendidikan 

                                                           
33 UN Women, The World Survey on the Role of Women in Development 2014L Gender Equality and Sustainable 

Development, 2014, hal. 26, diaskes dalam 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1900unwomen_surveyreport_advance_16oct.pdf 

(31/03/2017 01:03 WIB) 
34 Roberts W.K, dkk, Op.Cit, hal. 11. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1900unwomen_surveyreport_advance_16oct.pdf
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berkualitas, kesetaraan gender, tersedianya air bersih yang layak, terjangkaunya energi 

yang bersih, terciptanya pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi, industry 

inovasi dan infrastruktur, kesenjangan yang berkurang, adanya kota dan pemukiman 

yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan 

terhadap perubahan iklim, terjaganya ekosistem laut dan daratan, terciptanya 

perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan tujuan terakhir ialah 

kemitraan untuk mencapai tujuan tersebut.35  

Dengan demikian, berdasarkan pada penjelasan diatas bahwa program Green 

Jobs merupakan salah satu bentuk pada pembangunan berkelanjutan dimana program 

ini mentransformasikan sektor ekonomi, sosial, lingkungan yang berdasarkan pada 

keseimbangan kualitas dalam kehidupan manusia dengan kapasitas pada ekosistem 

dengan menciptakan sebuah pekerjaan yang layak serta ramah lingkungan. ILO dan 

Pemerintah Bangladesh mempromosikan Green Jobs dengan menyediakan pekerjaan 

yang layak dan ramah lingkungan pada perempuan dan laki-laki yang mana akan 

berkontribusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Bangladesh. 

1.6. Metedologi Penelitian 

1.6.1. Metode Penelitian 

Penulisan penilitian ini termasuk jenis penilitian deskriptif kualitatif, yaitu 

menjelaskan, analisis dan menginterpretasikan pada permasalahan yang sedang 

dibahas dengan mengumpulkan informasi, data, fakta-fakta yang akurat terkait dengan 

                                                           
35 UN, Sustainable Development Goals, diakses dalam http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-

development-goals/ (20/03/2017 00:58 WIB). 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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fenomena.36 Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan dan 

mendeskripsikan suatu fenomena atau permasalahan secara sistematis tentang peran 

ILO melalui program Green Jobs sebagai upaya mengatasi perubahan iklim di 

Bangladesh. 

1.6.2. Teknik Analisa Data 

Peneliti menggunakan teknik analisa induksi yaitu data yang terkait dengan 

fenomena di teliti, dikumpulkan, dipilah, dikelompokan, dianalisis secara lengkap, dan 

di kronologis yang mana kemudian penulis mencari pola lalu mengembangkan teori 

atau konsep sehingga dapat mempengaruhi proses pembentukan generalisasi sebagai 

hasil akhir dari penelitian. 

1.6.3. Teknik Pengempulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan. 

Data ini diperoleh dengan mempelajari dan memahami literatur- literatur berupa buku, 

jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diangkat oleh peneliti. Setelah dikumpulkan, data diseleksi dan dikelompokkan ke 

dalam bab-bab pembahasan yang disesuaikan dengan sistematika penulisan. 

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu

36 M. Nazir, 2014, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 43 
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Batasan waktu digunakan agar tulisan yang dirancang tidak keluar dari kajian 

yang dibahas. Penulis menggunakan batasan waktu mulai dari tahun 2006 dimana ILO 

mulai masuk di Bangladesh yang kemudian tahun 2008-2012 ILO mengeluarkan 

Green Jobs inisiatif di Bangladesh pada tahun 2008 sampai 2010 sebagai bagian dari 

program regional kawasan Asia dan Pasifik ILO yang pada periode ini merupakan fase 

pertama dengan dilanjutkan pada tahun 2010 sampai 2012 dimana program Green Jobs 

Asia-Pasifik menghasilkan mitra pada tingkat regional di kawasan Asia Pasifik yaitu 

Pemerintah Australia. Oleh karena itu, penulis menggunakan batasan waktu tersebut 

agar dapat menjelaskan peran yang dijalankan oleh ILO melaui program Green Jobs 

dalam mengatasi perubahan iklim Bangladesh. 

b. Batasan Materi 

Adapun batasan materi yang digunakan peneliti yaitu tentang peran organisasi 

internasional terhadap isu lingkungan secara global atau mengenai peran ILO melalu 

program Green Jobs sebagai upaya dalam mengatasi isu perubahan iklim yang terjadi 

di Bangladesh. 

1.7. Argumen Dasar 

Pada Green Jobs, ILO berperan sebagai aktor independen yang bertindak sesuai 

tujuan dan kapasitasnya sebagai badan khusus PBB dalam menangani isu-isu dunia 

kerja, telah menetapkan pekerjaan layak dan ramah lingkungan sebagai tolak ukur 

dalam mempromosikan dan menciptakan pekerjaan pada Green Jobs. ILO juga berperan 

sebagai instrumen dengan mengeluarkan program Green Jobs sebagai sarana dan alat 

untuk kebijakan pemerintah Bangladesh mengatasi isu lingkungan yaitu perubahan 
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iklim yang mana memiliki pengaruh pada kualitas hidup manusia dan dapat menganggu 

ekosistem. Kemudian, ILO berperan sebagai arena dengan menyediakan forum untuk 

diskusi dalam mengimplementasi program Green Jobs bagi laki-laki dan perempuan 

Bangladesh. Sehinga program Green Jobs dalam mempromosikan dan menyediakan 

pekerjaan layak yang ramah lingkungan dapat melakukan mitigasi perubahan iklim di 

Bangladesh dengan mendorong mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui 

transformasi ke sektor ekonomi, sosial, lingkungan sebagai kerangka kerja yang 

berdasarkan pada keseimbangan kualitas dalam kehidupan manusia dengan kapasistas 

ekonomi untuk jangka waktu masa sekarang dan masa depan. 

1.8. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri atas sub sub bab 

yang masing-masing saling berhubungan: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran umum permasalahan yang 

diangkat. Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka teori dan konsep, meteodelogi penelitian, argument dasar, dan 

sistematikan penulisan. 

BAB II KETERKAITAN AKTIVITAS EKONOMI DAN PEKERJAAN 

TERHADAP LINGKUNGAN DI BANGLADESH 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai situasi pertumbuhan ekonomi 

(PDB, Industri dan Agrikultur) dan menjelaskan permasalahan tingkat kemiskinan 

yang menghambat dalam perekonomian. Kemudian penulis membahas struktur 
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pekerjaan di Bangladesh yang dilanjutkan dengan menjelaskan penyebab dan dampak 

dari tekanan lingkungan di Bangladesh. 

BAB III PROGRAM GREEN JOBS ILO DI BANGLADESH 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan program Green Jobs ILO di Bangladesh. 

Penulis akan membahas upaya dari ILO mengidentifikasi spektrum hijau (shades of 

green) dalam sektor-sektor yang memiliki potensi dan pengalihan pekerjaan 

(employment shift) dengan pengembangan keterampilan tenaga kerja terhadap Green 

Jobs untuk ekonomi berkelanjutan di Bangladesh. 

BAB IV ANALISA PERAN ILO DALAM PROGRAM GREEN JOBS DI 

BANGLADESH 

Pada bab ini penulis menjawab rumusan masalah mengenai peran ILO melalui 

program Green Jobs sebagai upaya mengatasi perubahan iklim di Bangladesh. 

BAB V  : PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan analisa penulis tentang 

permasalahan yang dibahas. Penulis menegaskan kembali tentang hasil penelitian yang 

dibahas dan memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut. 


