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PENGANTAR



Karakter Permasalahan 

Lingkungan :

• Transboundary

• Threshold effect

• Highly technically aspects

• Scientific uncertainty



Perkembangan topik isu lingkungan hidup 

berangkat dari pertanyaan-pertanyaan, 

diantaranya:

 faktor-faktor apa yang melandasi signifikansi 

dan urgensi dari masalah lingkungan dalam 

hubungan internasional ?

Bagaimana kaitan antara isu lingkungan 

dengan pola interaksi hubungan internasional 

yang ada ?

Sejauh mana isu telah menghidupan kembali 

konflik structural utara-selatan ? Apakah inti 

permasalahan yang sesungguhnya ?



DEFINISI :

“WHAT IS “THE ENVIRONMENT ?”



LINGKUNGAN

HUMAN SOCIETY

THE NATURAL WORLD

NATIONAL INTEREST



POLITIK LINGKUNGAN 

GLOBAL



Agar sebuah masalah lingkungan dapat
dimasukan dalam kategori “global
environmental politics”, kualitas
lingkungan yang dimaksud harus
mengandung ancaman terhadap daya
dukung alam sebagai sebuah ekosistem
(the global common) yang mempengaruhi
sendi-sendi kehidupan umat manusia,
yang tidak saja terbatas dalam wilayah
jurisdiksi negara tertentu. Dengan kata
lain minimal harus ada transedensi isu
dalam cakupan :



1) Dampak atau akibat (impact) dari 
kerusakan lingkungan itu bersifat 
transboundary. Baik dari aspek sosial 
(seperti kesehatan manusia), ekonomi, 
politik dan kemanan.

2) Aktor yang terlibat lebih beragam.  
Intensitas isu global tidak saja melibatkan 
peran (banyak) negara sebagai aktor 
utama, tetapi juga INGO dan IGO



Peran Para Aktor

NEGARA : yaitu dalam memberikan suara 

(vote) dan kekuatan ekonomi sebagai 

posisi tawar.

NGOs/INGOs : berperan dalam 

pembentukan opini publik, membangun 

jaringan kerja, sebagai pressure actor 

untuk negara

IGOs/international Institution : berperan 

sebagai fasilitator dalam pembentukan 

international regimes.



Global Environment 

Politics

• Lingkungan masuk menjadi isu ekonomi 

politik internasional pada saat Conference 

on the Human Environment 1972 di 

Stockholm, di sponsori oleh PBB.



PERKEMBANGAN ISU 

LINGKUNGAN GLOBAL



• Persoalan kemanusiaan (humanity) saat ini 
menghadapi skala masalah lingkungan global 
karena semua orang terkena dampaknya 
sehingga upaya penyelesaiannya hanya 
efektif jika semua pihak bekerjasama, atau 
setidaknya mayoritas negara2 di dunia 
terlibat.

• Contohnya : 

– Controlling climate change & the emission of 
greenhouse gases.

– Protecting special regions (seperti antartica atau 
amazon)

– Protection of the high seas, etc.



• Meningkatnya skala masalah-masalah 

lingkungan yang berasal dari tingkat local 

dan regional yang pada akhirnya 

mengancam lingkungan global.

• Contohnya: deforestasi hutan, urbanisasi, 

saluran air bersih, sumber air bersih, dsb.



• Aspek globalisasi juga dianggap sebagai 

salah satu penyebab meluasnya masalah 

lingkungan


