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Sejak 1920an, adanya pergerakan negara

totaliter di Eropa, para pemikir realist

mendominasi dalam hubungan

internasional

Realisme menekankan pada perjuangan

atas teritori dan SDA, bentuk konflik &

kerjasama mayoritas dibentuk hanya untuk

struggle for power, economy, military &

Politics.

Isu Lingkungan = 

Perluasan Konsep Keamanan ?
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Negara memperkuat kedudukannya

dengan menciptakan berbagai aliansi

karena anggapan Sistem Int’l anarki, tidak

ada kepastian aturan dan istitusi dipandang

lemah sehingga negara tidak dapat

terhindar dari agresi.

Keamanan adalah “zero sum game”

Dunia HI tidak pernah secara universal

menerima ide idealist yang murni mengenai

security. Bahkan beberapa dekade

belakangan, alternatif ide tentang security

telah dikembangkan.
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Secara lebih dalam, ide security 

dituangkan dalam banyak aspek:

 POLITICAL SECURITY

 Diartikan sebagai kebebasan atas pemerintahan yang

diktator dan bentuk pemerintah semena-mena yang

lainnya.

 ECONOMIC & SOCIAL SECURITY

 Diartikan sebagai kebebasan dari kemiskinan dan

kebutuhan lainnya

 CULTURAL SECURITY

 Diartikan sebagai kebebasan dari dominasi suku atau

agama

 ENVIRONMENTAL SECURITY

 Diartikan sebagai kebebasan dari kerusakan lingkungan

dan kelangkaan SDA. 4
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Pada perkembangannya, perluasan ide

security ini lebih diterima, bahkan seolah-

olah menjadi paradigma yang mendominasi

studi HI.

Bahkan NATO menyatakan akar dari

keamanan adalah politik, ekonomi dan

lingkungan (dituangkan dalam Alliance

Strategic Concepts, 1997)
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ENVIRONMENTAL SECURITY
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What is environment security?

• Hubungan antara lingkungan dan keamanan

manusia dan alam telah menjadi objek penelitian

dan subjek publikasi peneliti beberapa dekade

terakhir ini, namun perkembanganya lebih fokus

kepada kebijakan lingkungan internasional.
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Beberapa Pandangan komprehensif 

mengenai keamanan lingkungan :

• Lingkungan adalah isu yang paling transnasional,

dan keamanan lingkungan adalah dimensi

penting dari perdamaian, keamanan nasional dan

hak asasi manusia, yang belum lama disadari

manusia.

• 100 tahun kedepan, 1/3 permukaan dunia akan

bertranformasi, saat itu nanti dunia akan

menghadapi pilihan yang semakin sulit antara

mengkonsumsi alam, atau memelihara

ekosistem, melakukan pemugaran dan

konservasi.
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• Keamanan lingkungan adalah pusat

dari keamanan nasional, berisi

dinamika dan interkoneksitas diantara

sumber daya alam, struktur sosial

negara dan mesin perekonomian baik

untuk stabilitas lokal maupun stabilitas

regional.
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Mencegah Perang & Konflik  diakibatkan 

oleh kelangkangaan SDA dan degradasi 

Lingkungan .

Mencegah bahaya akibat perang 

diakibatkan kelangkaan & degredasi.

Mencegah Erosi Bumi  mengakibatkan 

kehilangan kelangsungan lingkungan di 

masa depan.
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Keperdulian terhadap bagaimana

degradasi lingkungan dapat mengarah

pada insecurity menjadi pusat pertanyaan

atas kelangsungan SDA.

Thomas Homer – Dixon, berpadangan

bahwa faktor-faktor lingkungan memainkan

peranan penting dalam menghidupkan dan

memperbesar konflik, sehingga bentuk-

bentuk kelangkangan
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SUMBER KELANGKAAN 

(SCARCITY) LINGKUNGAN
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Bentuk/sumber kelangkaan 

dalam Lingkungan :

DEMAND-

INDUCED 

SCARCITY

Disebabkan oleh 

pertumbuhan 

penduduk

SUPPLY-INDUCED 

SCARCITY

Disebabkan oleh 

degradasi SDA

STRUCTURAL

SCARCITY

Diitujukan pada 

distribusi SDA
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SDA dan faktor-faktor lingkungan

memainkan peranan penting dalam

“human insecurity” dan hubungan ini

dibentuk oleh beberapa variabel

lainnya yang berhubungan dengan

insecurity.
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1. POLITIK

Politik yang demokratis dapat mempengaruhi

hubungan antara environment & conflict,

melalui:

1) Efek politik atas pelaksanaan & kebijakan

lingkungan

2) Efek politik dalam mengatasi konflik-

konflik lingkungan
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Negara dengan politik demokratis yang sudah

mapan:

1) Persoalan-persoalan lingkungan lainnya dilihat

secara berimbang

2) Memperlihatkan kebijakan lingkungan lebih

terbuka.

3) Lebih responsif terhadap korban-korban

degradasi lingkungan

4) Lebih aktif dalam organisasi internasional

5) Menandatangani perjanjian-perjanjian dalam

mengakhiri masalah lingkungan.

6) Aktivis lingkungan di negara demokratis,

frekuensi bemtrol dengan kebijakan lingkungan

negaranya sendiri cukup sering.
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2. EKONOMI

Pembangunan ekonomi juga memiliki pengaruh

ganda terhadap perilaku lingkungan

1) Kemakmuran memiliki efek yang besar/kuat

terhadap keberlangsungan lingkungan.

 Deforestasi, erosi tanah, dan kekurangan air bersih

berhubungan negatif dengan pembangunan ekonomi

 The higher the economic development, the lower the

degree of environment deterioration

2) Pembangunan ekonomi juga menahan

pengaruh tindakan kekerasan dalam konflik

lingkungan.
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3. FAKTOR-FAKTOR BUDAYA

Beberapa penelitian mengatakan

bahwa fragmentasi etnis

merupakan hal yang erat dalam

konflikk domestik, meskipun

pengaruhnya tidak sebesar faktir

politik dan ekonomi.
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4. SEJARAH KONFLIK

Salah satu yang harus diperhitungkan

adalah sejarah konflik bersenjata baik

skala internal & eksternal. Konflik

bersenjata dapat menciptakan efek

yang sangat destruktif atas

lingkungan. Contoh: Perang vietnam

&Kamboja.
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