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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hubungan Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin sejak tahun 1966, 

kedua negara terus berusaha menjalin hubungan bilateral, regional maupun 

multilateral. Meningkatnya hubungan bilateral dan kerjasama kedua negara karena 

didukung oleh sumber daya alam dan keunggulan yang dimiliki oleh masing 

masing negara, sehingga membuka peluang kerjasama di berbagai sektor semakin 

terbuka. Dalam perkembangannya, Korea Selatan mengalami perubahan besar 

dari negara perekonomian agraris menjadi salah satu negara industri maju di 

dunia. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas koneksinya 

dalam dunia internasional.  

Saat ini isu ekonomi menjadi concern hampir di seluruh negara di dunia. 

Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan memasuki babak baru kemitraan strategis 

yang ditandai dengan penandatanganan “Joint Declaration on Strategic 

Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of 

Indonesia and the Republic of Korea” oleh Presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun pada tanggal 4 Desember 

2006 di Jakarta. Joint Declaration mencakup tiga pilar kerjasama diantaranya, 
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yang pertama kerjasama politik dan keamanan, yang kedua kerjasama ekonomi, 

perdagangan dan investasi, yang ketiga kerjasama sosial dan budaya.1 

Salah satu tujuan dari Joint Declaration ini adalah untuk lebih 

meningkatkan lagi hubungan yang saling menguntungkan antara kedua negara 

khususnya dalam kerjasama ekonomi dan investasi. Diketahui kerjasama ekonomi 

antara Indonesia dan Korea Selatan diantaranya dalam bidang perdagangan yaitu 

kerjasama ekspor dan impor, kemudian dalam bidang investasi yang mana Korea 

Selatan menanam modal untuk proyek proyek berskala besar di Indonesia. 

sehingga faktor ekonomi inilah yang memiliki pengaruh besar untuk tata 

hubungan Indonesia dan Korea Selatan ke depannya.2 

Isu pemanasan global, perubahan iklim dan isu isu kehutanan disebabkan 

aktivitas ekonomi yang memprihatinkan. Indonesia dan Korea Selatan dengan visi 

yang sama berkomitmen untuk ikut serta dalam penanggulan perubahan iklim, 

pemanasan global dan penurunan emisi gas rumah kaca. Mempertimbangkan  

deklarasi bersama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam 

kerjasama ekonomi dan investasi. Pada tahun 2009, kunjungan presiden Lee 

Myung-bak ke Indonesia menghasilkan kesepakatan yang diterjemahkan dalam 

bentuk penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri 

Kehutanan Indonesia dengan Dinas Kehutanan Korea Selatan mengenai 

                                                             
1
Kedutaan Republik Indonesia, Bilateral RI-Korsel, diakses dalam 

http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/indokor (21/11/2017, 19.30.WIB) 

2Ibid,. 
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kerjasama pengembangan industri energi biomass kayu.3 Isi perjanjian tersebut 

menjelaskan kedua negara akan melaksanakan kegiatan bersama yang terdiri dari 

pertukaran pakar atau para ahli dalam bidang pengembangan industri energi 

biomass kayu, kemudian pembentukkan forum kehutanan oleh menteri kehutanan 

Indonesia dan dinas kehutanan Korea Selatan, dan yang terakhir investasi 

produksi dan pengembangan energi biomass kayu. 

Kerjasama pengembangan industri energi biomass kayu memiliki prospek 

energi masadepan karena produksi dan pengembangannya tidak merusak 

lingkungan. Kemudian, proyek ini sifatnya goverment to goverment antara 

pemerintah Indonesia yang menunjuk Perhutani dan pemerintah Korea Selatan 

yang menunjuk PT Solar Park sebagai pelaksanaannya.4 PT. Solar Park Indonesia 

adalah salah satu perusahaan Korea Selatan yang mulai menjalin kerjasama 

dengan Perum Perhutani dalam bidang energy plantation5 untuk mengembangkan 

energi biomass kayu di Provinsi Jawa Tengah.6 

Melihat adanya peluang yang sangat besar untuk pengembangan industri  

energi biomass kayu. Indonesia  mengarahkan suplai bahan baku di Provinsi Jawa 

Tengah. Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' dan 8°30' 

Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur. Luas Kawasan 

                                                             
3
Kementerian Luar Negeri Indonesia, Profil Negara dan Kerjasama Korea Selatan, diakses dalam 

http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=90 (10/10/2017, 15.00 
WIB) 
4
KementrianLuarNegeri Indonesia, Loc Cit. 

5Energy plantation praktik menanam pohon, murni untuk keperluan mereka sebagai bahan bakar. 
Dikutip dari Energy Plantations diakses dalam 
http://biocyclopedia.com/index/biotechnology/biotechnology_and_environment/biomass_energy_
bio_energy/biotech_bio-energy_energy_plantation.php (23/07/2017, 12:08 WIB) 
6Wood Pellet Sumber Energi Dari Limbah Kayu, diakses dalam 
http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/6569 (05/04/2016,18.51 WIB) 
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hutan di Provinsi Jawa Tengah sesuai SK Menhut No.359/Menhut- II/04 tanggal 1 

Oktober 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa 

Tengah adalah seluas 626.580,96  ha. Kawasan hutan tersebut meliputi hutan 

Lindung seluas 84.234,83 ha, hutan Produksi Terbatas seluas 183.935,01 ha, dan 

hutan Produksi Tetap seluas 358.411,12 ha.7 

Dengan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini menarik untuk 

menganalisis politik ekonomi Indonesia-Korea Selatan dalam kerjasama 

pengembangan industri energi biomass kayu.  

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

“Bagaimana implementasi kerjasama pengembangan energi terbarukan Indonesia-

Korea Selatan untuk mencapai kepentingan politik ekonomi keduanegara?” 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah  

1.3.1 Tujuan 

Melihat latar belakang dan permasalahan yang dirumuskan penulis, maka 

tujuan dari penelitian iniantara lain: 

a. Menjelaskan bentuk investasi Korea Selatan dalam proyek industri 

biomass kayu oleh PT. Solar Park 

                                                             
7Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa tengah, diakses dalam http://dinashut-jateng.go.id/ 
(05/04/2016, 18.19 WIB) 
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b. Memahami investasi Korea Selatan dalam industri biomass kayu 

sebagai strategi hubungan diplomatik untuk menguatkan dan 

meningkatkan ekspor Indonesia- Korea Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis penelitian ini adalah untuk memberikan rujukan pada 

kajian ilmu HI terutama dalam kajian Kerjasama Internasional dan EPI. 

Serta peneliti berharap nantinya dapat memberi gambaran pengetahuan 

dan pemahaman bagaimana kerjasama bilateral antara Korea Selatan dan 

Indonesia dalam pengembangan energi biomassa kayu 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk rujukan pada pengambil 

kebijakan, pemangku kepentingan dan pemerintah daerah terkait 

kerjasama internasional mengenai sejauh mana keuntungan yang diperoleh 

oleh indonesiadan Korea Selatan dengan kerjasama bilateral ini. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang bagaimana kerjasama 

Korea Selatan dan Indonesia dalam pengembanganindustri energy biomass kayudi 

Provinsi Jawa Tengah, telah ada beberapa penelitian yang membahas dengan topik 

atau cakupan yang serupa atau pola yang sama dengan penelitian ini. Beberapa 

penelitian yang dilakukan diantaranya adalah jurnal yang berjudul “Kerjasama 

Indonesia-Norwegia dalam Pegembangan Energi Terbarukan (Renewable 
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Energy” yang ditulis oleh Janne Agnes Charisma,8 penelitian ini menjelaskan 

awal mula kerjasama Indonesia dan Norwegia, dan perjanjian yang ditandatangani 

pada 18 September 1995, yang mana dalam pertemuan tersebut telah dibahas 

megenai masalah kebijakan energi oleh kedua negara, perdagangan LNG, 

pengembangan proyek natuna, pengembangan teknologi bawah laut, 

pengembangan eksplorasi minyak bumi dan gas alam. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan 

menggunakan Teori Efektifitas, Teori Kepentingan Nasional dan Konsep 

Kerjasama. Hasil dari penelitian tersebut adalah Keuntungan yang diperoleh oleh 

Indoesia dan Norwegia setelah melakukan kerjasama di bidang energi terbarukan, 

pada tahun 2012 Indonesia mendapat nilai investasi dari Norwegia yang mencapai 

USD 7,8 Juta. Total perdagangan kedua negara mencapai sekitar USD 321 juta. 

Mendapatkan keuntungan pertumbuhan ekonomi sebesar 17,5% dan 

Meningkatnya kapasitas industri. Dalam penelitian terdahulu yang pertama ini 

memiliki persamaan dalam kajian pembahasan mengenai pengembangan energi 

terbarukan, namun pembahasan berbeda. Perbedaan antara penelitian Janne 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian Janne berfokus kepada 

kebijakan energi bagi kedua negara, Sedangkan penulis berfokus pada 

kepentingan politik ekonomi kedua negara.  

Penelitian terdahulu yang kedua, skripsi Hubungan Internasional yang 

berjudul “Pengaruh Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Paraguay terhadap 

                                                             
8Janne Agnes Charisma, Kerjasama Indonesia-Norwegia dalam Pegembangan Energi Terbarukan 
(Renewable Energy), eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol 2 No 3 (2014).Diaksesdalam 
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/18.%20FORMAT%20E-
JOURNAL%20HI%20seeep%20(09-01-14-01-57-20).pdf (20/05/2016, 19.00 WIB). 
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Perekonomian Indonesia pada sektor Ekspor dan Impor” yang di tulis oleh Putrid 

Nooratih Fujiastutihar.9 Penelitian menjelaskan Kerjasama Indonesia dan 

Paraguay yang menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami peningkatan 

sebesar 4,4 % pada kuartal pertama tahun 2009. 

Metode yang digunakan adalah ekplanatif, dengan menggunakan konsep 

kerjasama internasional, konsep perdagangan internasional dan konsep 

interdependensi. Hasil dari penelitian ini adalah perekonomian Indonesia semakin 

meningkat, peningkatan perekonomian yang dimaksud dilihat dari sektor ekspor 

dan impor Indonesia, Paraguay. Dalam penelitian terdahulu yang kedua ini 

memiliki persamaan dalam kajian pembahasan mengenai peningkatan 

perekonomian melalui kerjasama bilateral dari sektor ekspor dan impor. Dan 

perbedaan penelitian antara penelitian Putrid dengan penulis, penelitian Putrid 

berfokus kepada pengaruh kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan 

Paraguay sedangkan penulis berfokus pada kepentingan politik ekonomi 

keduanegara Indonesia- Korea Selatan.  

Penelitian terdahulu yang ketiga, jurnal yang berjudul “Kerjasama 

Indonesia dan Jerman dalam Pengembangan Energi Panas Bumi (Geothermal) 

2010-2012 di Indonesia”  yang ditulis oleh Geybi Gindwinuary.10 Penelitian ini 

menjelaskan Kerjasama Indonesia dan Jerman dimulai tahun 1952 sejak 

                                                             
9
Putrid Nooratih Fujiastutihar, 2011. Pengaruh Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Paraguay  

terhadap Perekonomian Indonesia pada Sector Ekspor dan Impor, Skripsi. Malang: Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang. 
10

Geybi Giandwinuary, Kerjasama Indonesia dan Jerman dalam Pengembangan Energi Panas 
Bumi (GEOTHERMAL) 2010-1012 di Indonesia, Jom FISIP Vol 2 No 1 (Februari 2015). Diakses 
dalam 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=294883&val=6444&title=KERJASAMA%20
INDONESIA%20DAN%20JERMAN%20DALAM%20PENGEMBANGAN%20ENERGI%20PA
NAS%20BUMI%20(GEOTHERMAL)%202010-2012%20DI%20INDONESIA (20/05/2016, 
19.15 WIB). 



 

8 
 

diresmikannya hubungan diplomatik untuk pertama kalinya melalui pendirian 

kantor Perwakilan Indonesia di Jerman. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan memakai konsep 

Interdependensi. Hasil dari penelitian ini adalah Dengan memiliki potensi energi 

panas bumi terbesar di dunia yang di miliki oleh Indonesia menjadikan peluang 

bagi pemerintah untuk mendapatkan devisa seperti menarik investor untuk 

menanamkan saham di Indonesia, dan membantu Indonesia dalam pengembangan 

energi panas bumi.Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian Geybi dan 

peneliti. Persamaan penelitian terletak pada kajian pengembangan energidan 

perbedaan penelitian terletak pada konsep yang digunakan dan fokus kajian, yang 

mana peneliti lebih berfokus kepada implementasi dari kerjasama yang dilakukan 

dalam pengembangan industri energi biomasskayu, dengan menggunakan konsep 

definisi ekonomi politik internasional dan konsep green economy sedangkan 

penelitian Geybi berfokus kepada peluang menarik investor untuk menanam 

saham di Indonesia dalam pengembangan energi panas bumi. 

Untuk penelitian terdahulu selanjutnya, diambil dari jurnal yang 

berjudul“Kerjasama Cina dan Kazakhtan dalam Memenuhi Kebutuhan Energi 

Minyak Cina” yang ditulis oleh Nurul Hafiah.11 Penelitian ini Kerjasama bilateral 

antara Cina dan Kazakhtan dalam Memenuhi Kebutuhan Energi Minyak Cina. 

Kerjasama ini berupa investasi, pembanguan pipa minyak transnasional. Metode 

                                                             
11NurulHafiah, Kerjasama Cina – kazakhtan dalam Memenuhi Kebutuhan Energi Minyak Cina,  
eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol 2 No 1 (2014). Diakses dalam http://ejournal.hi.fisip-
unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/jurnal%20nurul%20hafiah%20(02-27-14-02-15-
13).pdf (25/05/2016, 21.06 WIB). 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 

konsep keamanan energi dan konsep kebijakan luar negeri. 

Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama Cina dan Kazakhtan berupa 

bentuk kerjasama yang di implementasikan melalui perusahaan milik negara 

CNPC (China National Petroleum Corporation). Kerjasama minyak tersebut telah 

mendapatkan hasil baik berupa win win situation bagi kedua pihak. Kedua-duanya 

mendapatkan keuntungan secara timbal balik, yang mana Cina mendapatkan 

cadangan energi untuk pertumbuhan industrinya sedangkan Kazakhtan sendiri 

dapat mengembangkan perekonomiannya, perbaikan berbagai insfraktutur, dan 

kecanggihan teknologi serta edukasi. 

Persamaan penelitian Nurul dan peneliti terletak pada pembahasan 

mengenai pertumbuhan ekonomi melalui investasi, ekspor dan impor dan 

perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti lebih 

berfokus kepada pengembangan energi biomasskayu. Sedangkan penelitian nurul 

fokus kepada cara memenuhi kebutuhan energi minyak. 

Untuk penelitian terdahulu selanjutnya, diambil dari skripsi Hubungan 

Internasional yang berjudul “Respon Pemerintah Indonesia Dalam 

Pengembangan Energy di Sektor Geothermal Terhadap Isu Keamanan Energi 

Global” yang ditulis oleh Rizky Tri Ferdiansyah.12Ketergantungan dunia terhadap 

energi fosil membuat dunia berada dalam bayangan krisis energi, ancaman akan 

isu krisis global yang disebabkan oleh menipisnya cadangan minyak bumi dan 

                                                             
12Rizky Tri Ferdiansyah, 2017. Respon Pemenrintah Indonesia Dalam Pengembangan Energy di 

Sektor Geothermal Terhadap Isu Keamanan Energi Global, Skripsi. Malang: Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang. 
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bahan konvensional lainnya yang dapat mengancam keamanan energi global., 

sehingga diperlukan jalan keluar untuk menghadapi ancaman tersebut salah 

satunya adalah memaksimalkan potensi energi terbarukan. Pemerintah Indonesia 

telah merespon positif dan turut melakukan upaya untuk mengembangkan energi 

terbarukannya dengan beberapa cara seperti mengeluarkan kebijakan tentang 

energi, ikut dalam badan energi terbarukan internasional, serta melakukan 

kerjasama dengan beberapa negara untuk mengembangkan energi terbarukan.  

Metode yang digunakan adalah Deskriptif dengan memakai konsep 

keamanan energi, enviromentalis, pembangunan berkelanjutan. Hasil dari 

penelitian ini adalah dalam pengimplementasian dalam mengembangkan energi 

energi terbarukan di Indonesia banyak dinamika-dinamika yang dihadapi oleh 

pemerintah Indonesia seperti kurang pahamnya masyarakat akan konsep 

renewable energy, kurangnya perhatian khusus pemerintah bagi peneliti-peneliti 

renewable energy di Indonesia. adapun persamaan penelitian Rizky dengan 

peneliti terletak pada kajian pengembangan energi terbarukan di Indonesia, dan 

perbedaannya terletak pada konsep yang digunakan.  

Dari kelima penelitian terdahulu diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai 

perbedaan dan persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti 

sebelumnya. Persamaan yang dapat dimaknai ialah kerjasama yang dilakukan 

untuk pengembangan energi terbarukan dan perbedaan yang dapat dimaknai ialah 

peneliti lebih fokus kepada implementasi MoU Indonesia-Korea Selatan 2009 

tentang kerjasama pengembangan industry energi biomass kayu dan  upaya 

pemerintah keduanegara meningkatkan perekonomian. 
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1.5.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No JUDUL DAN NAMA 
PENELITIAN 

JENIS 
PENELITIAN 

DAN ALAT 
ANALISA 

HASIL 

1.  Jurnal: Kerjasama 
Indonesia - Norwegia 
dalam Pengembangan 
Energi Terbarukan 
(Renewable Energy) 
Tahun 2007-2012. 
 
Oleh: Janne Agnes 
Charisma 

Deskriptif Analitik 
Teori Efektifitas 
Konsep Kerjasama 

- Awal hubungan bilateral 
Indonesia dan Norwegia 
adalah kerjasama 
pertama dalam perjanjian 
kerjasama bidang energi 
yang ditandatangani di 
Jakarta, 18 September 
1995. Dipelopori oleh 
Kementrian Energi dan 
Sumber Daya Mineral.  

- Kerjasama kedua negara 
dilatarbelakangi oleh: 
1. Kebutuhan energi di 

Indonesia mengalami 
peningatan. 

2. Masalah ekonomi 
global, harga bahan 
bakar fosir yang 
berubah-ubah 

- Keuntungan yang 
diperoleh oleh Indoesia 
dan Norwegia setelah 
melakaukan kerjasama di 
bidang energi terbarukan, 
pada tahun 2012 
Indonesia mendapat nilai 
investasi dari Norwegia 
yang mencapai USD 7,8 
Juta. Meningkatnya 
kapasitas industri. 
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2 Jurnal: Kerjasama 
Indonesia dan Jerman 
dalam Pengembangan 
Energi Panas Bumi 
(Geothermal) 2010-
2012 di Indonesia. 
 
Oleh: Geybi 
Gindwinuary 

Deskripsi 
Interdependensi  

- Kerjasama Indonesia 
dan Jerman dimulai 
tahun 1952 sejak 
diresmikannya 
hubungan diplomatik 
untuk pertama kalinya 
melalui pendirian kantor 
Perwakilan Indonesia di 
Jerman. Berbagai 
kerjasama dilakukan 
antara lain dalam bidang 
politik, ekonomi, 
perdagangan, investasi, 
sosial budaya, dan 
pendidikan. 

- Ketergantungan 
manusia terhadap bahan 
bakar fosil sangat tinggi. 
Ketergantungan ini tidak 
hanya sebatas sektor 
transportasi saja, namun 
juga di sektor kebutuhan 
pangan, sandang, dan 
papan. Kebutuhan 
energi ini sangat 
menigkat seiring dengan 
peningkatan jumlah 
penduduk, taraf hidup 
serta kualitas 
masyarakat. Dengan 
memiliki potensi energi 
panas bumi terbesar di 
dunia yang di miliki 
oleh Indonesia 
menjadikan peluang 
bagi pemerintah untuk 
mendapatkan devisa 
seperti menarik investor 
untuk menanamkan 
saham di Indonesia, dan 
membantu Indonesia 
dalam pengembangan 
energi panas bumi. 
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3 Jurnal: Kerjasama 
Cina dan Kazakhtan 
dalam Memenuhi 
Kebutuhan Energi 
Minyak Cina. 
 
Oleh Nurul Hafiah 

Deskriptif 
Konsep Keamanan 

Energi 
Teori Kebijakan 

Luar Negeri 

- Kerjasama Cina dan 
Kazakhtan berupa 
bentuk kerjasama 
investasi yang 
diimplementasikan 
melalui perusahaan 
milik negara CNPC 
(China National 
Petroleum Corporation). 

- Kerjasama minyak 
tersebut telah 
mendapatkan hasil baik 
berupa win win situation 
bagi kedua pihak. 
Kedua-duanya 
mendapatkan 
keuntungan secara 
timbal balik. 
 

4 Skripsi: Pengaruh 
Kerjasama Ekonomi 
Indonesia dan 
Paraguay terhadap 
Perekonomian 
Indonesia pada sektor 
Ekspor dan Impor. 
 
Oleh: Putri Nooratih 
Fujiastutihar 

Eksplanatif 
KonsepKerjasam

a Bilateral 
PerdaganganInter

nasional 
Interdepedensi 

 

- Kerjasama Indonesia dan 
Paraguay memyebabkan 
perekonomian Indonesia 
mengalami peningkatan 
sebesar 4,4 % pada 
kuartal pertama tahun 
2009. 

- Dengan terjalinnya 
kerjasama Indonesia dan 
Paraguay, 
perekonomian Indonesia 
semakin meningkat, 
peningkatan 
perekonomian yang 
dimaksud dilihat dari 
sektor ekspor dan impor 
Indonesia, Paraguay 
Kerjasama yang 
dilakukan oleh 
Indonesia dan Paraguay 
merupakan bentuk 
kerjasama bilateral 
ekonomi. 
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5 Skripsi: Respon 
Pemerintah Indonesia 
Dalam 
Pengembangan 
Energy di Sektor 
Geothermal Terhadap 
Isu Keamanan Energi 
Global. 
 
Oleh: Rizky Tri 
Ferdiansyah 

Deskriptif 
 

Konsep: 
Keamanan Energi 

Enviromentalis 
Pembangunan 
Berkelanjutan 

- Ketergantungan dunia 
terhadap energi fosil 
membuat dunia berada 
dalam bayangan krisis 
energi, ancaman akan isu 
krisis global yang 
disebabkan oleh 
menipisnya cadangan 
minyak bumi dan bahan 
konvensional lainnya 
yang dapat mengancam 
keamanan energi global., 
sehingga diperlukan 
jalan keluar untuk 
menghadapi ancaman 
tersebut salah satunya 
adalah memaksimalkan 
potensi energi 
terbarukan. 

- Pemerintah Indonesia 
telah merespon positif 
dan turut melakukan 
upaya untuk 
mengembangkan energi 
terbarukannya dengan 
beberapa cara seperti 
mengeluarkan kebijakan 
tentang energi, ikut 
dalam badan energi 
terbarukan internasional, 
serta melakukan 
kerjasama dengan 
beberapa negara untuk 
mengembangkan energi 
terbarukan. 

- Namun, dalam 
pengimplementasiannya 
banyak dinamika-
dinamika yang dihadapi 
oleh pemerintah 
Indonesia seperti kurang 
pahamnya masyarakat 
akan konsep renewable 
energy, kurangnya 
perhatian khusus 
pemerintah bagi peneliti-
peneliti renewable 
energy di Indonesia. 
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6 Skripsi: Kerjasama 
Korea Selatan dan 
Indonesia dalam 
Pengembangan 
Industri Energi 
Biomass Kayu Tahun 
2009-2014 
Oleh:Amalia 
Fransiska 

Deskriptif 
DefiniEkonomiPoliti

kInternasional 
Konsep Green 

Economy 

- Pemanasan global, 
perubahan iklim dan isu 
isu kehutanan 
disebabkan aktivitas 
ekonomi yang 
memprihatinkan.  

- Indonesia dan Korea 
Selatan dengan visi yang 
sama berkomitmen untuk 
ikut serta dalam 
penanggulan perubahan 
iklim, pemanasan global 
dan penurunan emisi gas 
rumah kaca.  

- Kerjasama Korea Selatan 
dan Indonesia di 
implementasikan melalui 
perusahaan swasta Korea 
Selatan yang 
bekerjasama dengan 
Perum Perhutani 
Indonesia dalam 
pengembangan industri 
energi biomass kayu. 

- Kerjasama ini sebagai 
upaya Indonesia dan 
Korea Selatan untuk 
memenuhi kepentingan 
politik ekonominya.  
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1.6 Kerangka Konseptual 

1.6.1 Pendekatan Ekonomi Politik Internasional 

Menurut Mochtar Mas’oed, ekonomi politik sebagai studi saling kaitan 

dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dan pasar, 

antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional, antara  pemerintah 

dengan masyarakat.13 Secara spesifik ekonomi politik internasional berfokus 

kepada pasar, institusi, rezim yang mempengaruhi peruntungan perekonomian dan 

otonomi politik ditingkat domestik dan internasional. Definisi lain mengenai 

ekonomi politik internasional menurut Martin Staniland, variabel ekonomi 

mempengaruhi perilaku politik yaitu bagaimana persoalan ekonomi seperti inflasi, 

defisit, neraca perdagangan, penanaman modal asing dan sebagainya berkaitan 

dengan urusan politik internasional.14  

Dalam penelitian ini, ekonomi politik internasional merupakan landasan 

konseptual untuk memahami konteks kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan 

Korea Selatan. Kerjasama pengembangan industri energi biomass kayu sebagai 

instrument politik Indonesia-Korea Selatan untuk meningkatkan perekonomian. 

Kepentingan ekonomi Indonesia ditujukan untuk meningkatkan daya saing ekspor 

biomass kayu dengan teknologi industri yang digunakan untuk pengolahan 

biomass kayu.. Selain itu kepentingan ekonomi Korea Selatan ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan energi negaranya dengan menjaga tersediaan bahan baku 

biomass kayu untuk pasokan impor kenegaranya. 

                                                             
13

Dr. MochtarMas’oed, 2014, EkonomiPolitikInternasionaldan Pembangunan, Yogyakarta: 
PustakaPelajar, hal. 4 
14

 Martin Staniland, 2003, Apakah Ekonomi Politik itu: Sebuah Studi Teori Sosial dan 
Keterbelakangan, Depok: RajaGrafindo Persada. 
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1.5.2 Konsep Pembangunan: Green Economy 

Aktivitas ekonomi yang memprihatinkan, yang banyak menyebabkan 

hilangnya keanekaragaman hayati, kondisi lingkungan yang tidak stabil, green 

economy menjadi win-win solution dalam pelestarian lingkungan dan 

pertumbuhan ekonomi. Konsep Green Economy merupakan model pembangunan 

ekonomi berbasis pengetahuan terhadap ecological economic dan green economic 

yang artinya konsep green economy ini merupakan konsep ekonomi yang 

berfokus pada penggunaan bahan bahan produksi yang memanfaatkan sumber 

daya alam secara efisien.15 Dalam penelitian ini, Indonesia sudah menerapkan 

konsep green economy seperti menetralisir limbah kayu yang diolah menjadi 

wood pellet, pengolahan industri yang ramah lingkungan, penggunaan bahan baku 

yang tidak mengeksploitasi dan mencemari lingkungan hidup. 

Dalam penelitian ini penerapan green economy difokuskan disektor 

kehutanan. Mengingat pentingnya hutan untuk dikelola sebagai sumber 

penghidupan yang berkontribusi dalam peningkatan devisa, peningkatan 

pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari kayu, limbah kayu seperti wood 

pellet. Kebijakan dalam pelaksanaan green economy di sektor hutan dapat 

dikelompokkan dalam tiga kebijakan diantaranya: yang pertama, Terkait 

kontribusi sektor kehutanan dalam perubahan iklim, yang dalam hal ini dilakukan 

melalui tiga cara yang pertama, peran hutan dalam penyerapan karbon, yang 

kedua peran hutan dalam penyedia  bioenergi, dan yang ketiga, pembangunan 

insfraktruktur hijau yang terkait dengan produk hutan. Yang kedua, Pengelolahan 
                                                             
15Dian Wahyudin, Strategi Konsep Ekonomi Hijau Sebagai Sustainable Development Goals di 
indonesia, Prosiding Seminar STIAMI, Volume III, No. 01, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen 
STIAMI, hal: 37-38 
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sumberdaya hutan berkelanjutan, dan yang ketiga, penyedia jasa lingkungan 

lainnya.16 

Green Growth adalah program yang dirancang untuk mendukung 

Indonesia menuju green economy, adapun lima dimensi green growth diantaranya 

yang pertama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang kedua, ekosistem 

penyedia jasa yang berfungsi dan produktif, yang ketiga, pertumbuhan yang 

inklusif dan merata, yang ke empat adalah ketahanan sosial, ekonomi, dan 

lingkungan dan yang terakhir adalah penurunan emisi gas rumah kaca.17 

1.6 Metode Penelitian 

16.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi MoU pemerintah 

Indonesia dan Korea Selatan tentang kerjasama pengembangan industri energi 

biomass kayu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif menyajikan satu gambaran yang 

terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan dan 

menganalisis peran negara dalam kunci kerjasama dengan negara lain. Hasil 

penelitian deskriptif sangat penting sebagai sumber pembentukan teori dan 

                                                             
16Dr.Ir.Sri Yanti JS, MPM, Green Economy Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green 

Economy, 2014, Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementrian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ Bappenas, hal 41-42 diakses dalam 

https://www.bappenas.go.id/files/6714/1170/7264/006630_buku_green_eco_ap150_2muka_17buk
u.pdf (10/10/2017, 15.00 WIB) 

17Pemerintah Indonesia GGGI Program Green Growth, 2013, hal: 08-09, diakses dalam 

http://greengrowth.bappenas.go.id/uploads/Prioritizing-Investment-Delivering-Green-Growth-
BAHASA.pdf (10/10/2017, 15.00 WIB)  
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hipotesis. Penelitian deskriptif menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa 

dengan menganalisis suatu fakta, gejala dan peristiwa.18 

16.2 MetodePengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang digunakanterbagimenjadidua data yaitu data 

primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui MoU pemerintah 

Indonesia dan Korea Selatan 2009 tentang pengembangan industri energi biomass 

kayu. Sedangkan pengumpulan data sekunder meliputi studi kepustakaan, dimana 

data tersebut diperoleh dari sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, dan data 

yang diperoleh dari website yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang 

berkaitan dengan topic yang sesuai dengan penelitian. 

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

A.Batasan Materi 

Ruang lingkup penelitian berfungsi untuk memfokuskan dan 

mempermudah permasalahan yang dibahas sehingga sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki. Adapun batasan materi dari penelitian ini yaitu memfokuskan kajian 

yang akan di tekankan pada kerjasama Korea Selatan dan Indonesia dalam 

konteks implementasi MoU pemerintah Indonesia dan Korea Selatan 2009 tentang 

pengembangan industry energi biomass kayu.  

B. Batasan Waktu 

Diperlukan adanya batasan waktu untuk membatasi ruang lingkup masalah 

agar tidak meluas serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. 

Batasan waktu dalam penelitian ini pada tahun 2009-2014 sesuai jangkawaktu 

                                                             
18Silalahi, Ulber. 2009, MetodePenelitianSosial.Bandung: PT RefikaAditama 
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MoU Indonesia-Korea Selatan 2009 tentang pengembangan industry energi 

biomass kayu. 
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