
   

 
 
   
 
 

 

The International Politics of The Environment : Introduction 

By: Andrew Hurrel and Benedict Kingbury. 

 

A. Pendahuluan. 

Politik internasional abad 20 ini berkembang pada isu-isu lingkungan global, karena : 

1. manusia dihadapkan pada masalah lingkungan global yang mempengaruhi setiap 

orang dan hanya dapat dikelola secara efektif dengan bekerja sama antara semua, 

atau sebagian besar negara. 

2. meningkatnya skala permasalahan lingkungan regional dan local, seperti degradasi 

urban, penggundulan hutan, desertification, salination, denudation, atau 

kelangkaan air. 

3. hubungan yang kompleks antara permasalahan lingkungan dengan perekonomian 

dunia yang mengglobal 

Fokus kontemporer yang utama adalah integrasi antara masalah lingkungan dengan 

perencanaan ekonomi dan pembuatan keputusan. 

Meskipun kerja sama internasional membutuhkan pengelolaan permasalahan lingkungan 

domestik dengan suatu cara yang tidak menempatkan negara atau seseorang pada posisi 

yang tidak menguntungkan, negara tidak akan berpartisipasi dalam upaya kooperatif 

tersebut jika tidak ada jaminan bahwa negara tidak akan berbuat hal sama. 

     Pertentangan antara peran sistem internasional dan perlunya pengelolaan lingkungan 

nasional seringkali menyebabkan sikap skeptis sesuai tidaknya sistem negara. Prospek 

perluasan supranasionalisme dan pemerintahan dunia terbuka untuk beberapa keberatan : 

     1. nation-state masih bisa menjadi focus kesetiaan individu dan sebagai struktur dalam 

penggunaan kekuasaan politik. 

     2. klaim terhadap otonomi dan kedaulatan memiliki validitas moral yang harus 

ditetapkan untuk melawan klaim moral kosmopolitan. 

     3. klaim tentang perlunya untuk menhapuskan dan membatasi kedaulatan harus 

dipikirkan dalam konteks isu-isu dan masalah lain dalam kehidupan internasional. 



   

 
 
   
 
 

4. masih kurang jelasnya penciptaan otoritas supra nasional yang akan menjurus ke 

pengelolaan lingkungan yang lebih efektif. Otoritas politik lokal dituntut untuk 

mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang efektif dan kelemahan otoritas 

demikian , di sebagian wilayah dunia akan berlangsung juga didalam sistem politik 

yang lebih luas. 

5. adanya paradoks dasar bahwa jika ada consensus yang cukup untuk bergerak diluar 

sistem negara, maka akan ada consensus yang cukup untuk meyakinkan derajat 

kerja sama antar negara yang akan membuat gerakan itu menjadi tidak perlu. 

 

    Perilaku, keputusan investasi, dan kemampuan perusahaan memainkan peran yang 

penting dalam menentukan bagaimana permasalahan lingkungan didefinisikan dan dalam 

hubungannya dengan pemerintah. Aktifis LSM lingkumgan menempati posisi penting 

dalam identifikasi isu, agenda setting, pembentukkan kebijakan, normative development, 

pembangunan institusi, monitoring dan implementasi. 

     Untuk merancang isu-isu yang terlibat dan membuat suatu rangka kerja untuk 

mengevaluasi perkembangan yang ada dan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin 

mempengaruhi atau mendesak pembangunan masa depan disusun dalam tiga tema besar: 

1. suatu proses dimana peraturan lingkungan dan rezim telah dan akan dibuat, dan 

masalah-masalah yang berhubungan dengan implementasinya 

2. peran institusi internasional formal dimasa lalu dan masa yang akan dating 

dalam perlindungan terhadap lingkungan. 

3. sifat dan arti penting perlindungan intarnasional dari konflik antar negara 

mengenai power, mengenai distribusi biaya pengelolaanlingkungan, pertanyaan 

mengenai kedaulatan negara dan kebebasan bertindak. 

 

B.  Standard Setting and Implementation. 

 

     Standard setting diperlukan untuk mendefinisikan prinsip-prinsip umum pengelolaan 

efektif lingkungan global dan untuk merumuskan aturan-aturan tertentu tentang 



   

 
 
   
 
 

peraturan-peraturan dan suatu hal yang diperintahkan, yang diinginkan atau yang dilarang 

untuk dilakukan. 

     Martin List dan Volher Ritterberger memfokuskan pada peran rezim dalam mengatur 

konflik dan masalah kepentingan bersama. Rezim ini meliputi peraturan-peraturan legal, 

norma-norma, aturan-aturan dan prosedur penambilan keputusan baik secara eksplisit 

maupun implicit didalam lingkup kumpulan harapan para aktor di suatu wilayah 

hubungan internasional tertentu. 

     Penteori rezim cenderung mengabaikan status khusus aturan-aturan legal, untuk men-

downplay hubungan antara seperangkat aturan khusus dengan struktur sistem 

internasional legal yang lebih luas, dengan mengenyampingkan kompleksitas dan 

keanekaragaman peraturan, proses dan prosedur legal. 

 

1.  Penciptaan hukum dan rezim lingkungan 

     Salah satu alasan utamanya adalah bahwa isu lingkungan global ditandai dengan 

tingginya tingkat ketidakpastian dimana “definisi dan batasan” masalah, biaya respon 

kebijakan alternatif, dan identitas aktor dengan kepentingan-kepentingannya jauh dari 

self evident., konsekuensinya adalah sebagai berikut : 

a. Kerja sama penelitian. Sebagian besar kerja sama internasional, terutama sejak 

Stockholm C onference pada tahun 1972, yang mengumpulkan informasi dan 

mendukung penelitian mengenai sifat dan isi permasalahan lingkungan. 

b. Masalah ruang lingkup kompleksitas  ilmu dan kaitan erat antara permasalahan 

lingkungan dengan proses ekonomi yang menghabiskan banyak waktu untuk 

memutuskan aspek mana dari suatu masalah tertentu yang harus disertakan 

dalaaam negosiasi dan negara mana yang harus terlibat. 

c. Penyesuaian dan fleksibilitas. Seriusnya permasalahan lingkungan ( khususnya 

perubahan iklim, penipisan ozon, berkurangnya keanekaragaman biologi, 

perlindungan hutan ) mengundang negara untuk bekerja sama dan mengadakan 

pengelolaan bersama meskipun tingkat ketidakpastian ilmiah dan ekonomi sangat 

tinggi. 



   

 
 
   
 
 

 

Karakter isu lingkungan itu bersifat fleksibel. Beberapa teknik pengaturan lingkungan 

yang diupayakan antara lain :  

1) Menyertakan prosedur amandemen di dalam perjanjian yang membuat daftar 

detail tentang peraturan `teknis` dalam penggabungannya ke dalam perjanjian 

tersebut, yang menjadi subjec review reguler dan pada banyak kasus dapat 

diubah dengan kesepakatan mayoritas. 

2) Memulai dengan perjanjian rangka kerja yang berisi pernyataan tentang 

persetujuan prinsip-prinsip umum, bersama mekanisme pendukung penelitian 

dan menambah koleksi data, dan pembentukan suatu forum dan jikaperlu 

dapat dinegosiasikan lagi waktunya, mengenai isu tersebut. 

3) Mengadakan pertemuan reguler partai-partai sebagai alat fundamental untuk 

me review implementasi pengelolaan dasar dan untuk membuat perubahan-

perubahan dan peralatan tambahan. 

 

Karakter rezim lingkungan internasional yang spesifik adalah ketergantungan 

yang amat besar pada sifat isu, tingkat pengetahuan tentang isu dan biaya pilihan 

kebijakan alternatif. 

Beberapa faktor yang ada di dalam hukum dan rumusan kebijakan lingkungan 

internasional dan di dalam perkembangan rezim internasional sering dikesampingkan, 

patut mendapat perhatian khusus : 

1. Menungkatnya peran penting LSM lingkungan. Mereka ini memainkan peran 

penting dalam mengubah perilaku publik dan politik terhadap lingkungan dan 

menempatkan isu lingkungan di tempat yang lebih tinggi dalam agenda politik 

negara-negara yang terus bertambah; dalam mempublikasikan sifat dan 

keseriusan permasalahan lingkungan; bertindak sebagai saluran perluasan 

penelitian ilmiah dan mengorganisir serta menciptakan tekanan kepada 

negara, perusahaan dan organisasi internasional. 

2. Adanya peran individu dalam menyorot permasalahan-permasalahan tertenti, 



   

 
 
   
 
 

dalam membentuk tanggapan internasional terhadap permasalahan lingkungan 

dan dalam memfasilitasi hasil-hasil negoisasi. 

3. Pengaruh konters kebijakan luar negeri terhadap proses negosiasi lingkungan. 

 

2. Batasan persetujuan lingkungan internasional dan masalah penerimaan. 

Negara biasanya setuju pada prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman yang tidak 

mengikat, yang mereka lihat sebagai target bukan kewajiban, dan biasanya bebas untuk 

diimplementasikan (atau tidak) pada tiap langkah yang mereka anggapcocok. 

Banyak rezim `lingkungan` (termasuk beberapa rezim nelayan tradisional) dikritik 

sebagai klub pengguna yang mencerminkan kepentingan ekonomi self serving dari 

sejumlah negara, bukan untuk sesuatu yang tujuannya berkenaan dengan lingkungan. 

Alat untuk tercapai dan diterimanya implementasi, yaitu : 

a) Secara umum dapat dijelaskan bahwa persetujuan mencerminkan adanya 

kepentingan bersama dalam pengelolaan kolektif masalah lingkungan 

tertentu (khususnya dalam menghidari bencana poltensial) dan 

mewujudkan suatu hasil yang stabil pada proses penawaran terhadap 

negara tentang pembagian biaya tindakan kolektif dan isu-isu lain yang 

terbagi-bagi secara politis. 

Hukum internasional dan rezim lingkungan dapat berperan penting dalam 

membantu mengatasi masalah asuransi dan pengadaan insentif atas kerugian. 

Rezim legal dapat menempuh beberapa cara : 

1. Negara umumnya tunduk pada kewajiban-kewajiban internasional dan 

memilih untuk bekerjasama, meskipun harus berlawanan dengan 

kepentingan jangka pendeknya, karena mereka memikirkan reputasi 

mereka sebagai partner terpercaya dan juga kepentingan jangka 

panjang mereka dalam sistem internasional rule governed (atau paling 

tidak rule structured). 

2. Rezim lingkungan legal dapat menstabilkan harapan-harapan dan 

melembagakan pernyataan bahwa negara terlibat dalam kejasama 



   

 
 
   
 
 

jangka panjang dan dalam bernegoisasi tentang isu yang berkembang, 

mereka tidak hanya peduli pada penawaran satu masalah pada satu 

waktu tertentu. 

b).  Teknik hukum internasional untuk implementasi. 

Ada beberapa pendekatan berbeda di dalam hukum internasional 

mengenai implementasi dan penerimaan. 

1) Pendekatan yang terfokus pada konsep pertanggungjawaban. 

2) Pendekatan yang menekankan pada pembenaran tugas-tugas legal dari 

suatu karakter prosedural yang penting. 

3) Pendekatan yang menimbulkan kewajiban dalam bentuk hak individu 

atau kelompok terhadap lingkungan yang bersih dan nyaman, 

meminjam dan memperluas hukum tentang HAM. 

4) Pendekatan yang melihat penerimaan dan implementasi dalam bidang 

pembuatan aturan-aturan dan rang ka kerja untuk mengawasi, sering 

kali dengan basis lembaga permanen.  

 

c).  Pembentukan teknik penyelenggaraan. 

Implementasi dan penyelenggaraan merupakan bagian tersulit di dalam 

hukum internasional dan rezim yang terkait, tetapi keefektifan teknik 

penyelenggaraan norma-norma lingkungan internasional, perlahan-lahan 

mulai meningkat, seperti yang dinyatakan oleh Patricia Birnie, sebagai 

berikut : 

1. Penyelenggara legal amat mungkin terdapat di dalam sistem legal 

domestik. 

2. Kegagalan yang amat jelas untuk tunduk terhadap perjanjian 

lingkungan, yang penting akan membuat individu negara 

menggunakan tekanan. 

3. Informasi yang dikumpulkan mengenai rezim itu, tranparansi mereka 

dan di beberapa kasus tertentu, forum mereka membuka kesempatan 



   

 
 
   
 
 

bagi tekanan yang dilakukan oleh LSM. 

d).  Masalah kapabilitas negara. 

Negara-negara berkembang yang lemah, penerimaan efektifnya mungkin 

terhalang oleh kurangnya lembaga domestik yang efisien, kurangnya 

SDM, keuangan dan sumber teknoloigi, permasalahan ekonomi yang 

mengakar, ketidak stabilan koalisi politik yang dapat membantu 

implementasi kebijakan rasional yang lebih berorientasi pada lingkungan 

atau perselisihan sipil atau ketegangan antar etnis. 

 

 

 

C. Institusi. 

Banyak institusi intergovernmental memainkan peran penting dalam aktifitas, 

seperti pembuatan peraturan lingkungan internasional, pembuatan keputusan penelitian, 

monitoring, training, pendanaan proyek dan pengawasan. Lembaga intergovernmental 

yang diciptakan untuk menangani isu-isu lingkungan adalah United Nations Environment 

Programme (UNEP), yang bukan merupakan Specialized Agency PBB, memiliki peran 

antar lain : monitoring, koordinasi, bukan hanya peran operasional langsung dalam skala 

besar. 

 

D.  Power dan Konflik Kepentingan. 

Seperti pada kasus Jordan, Litani, Eufrat dan Sungai Nil di Timur Tengah, 

konflik sosial/ militer dapat terjadi di dalam atau antar negara, dimana degradasi 

lingkungan menghancurkan stabilitas sosial atau kemampuan ekonomi suatu masyarakat 

yang mengarah kepada ketidakstabilan politik, runtuhnya tata tertib politis dan 

meningkatnya arus pengungsi. 

Dua konflik yang relevan dengan negosiasi lingkungan internasional, yaitu : 

1.  Konflik tentang setting prioritas dan pembagian biaya pengelolaan lingkungan global. 

Negara-negara industri telah memfokuskan perhatian kepada isu-isu yang 



   

 
 
   
 
 

mempengaruhi mereka secara langsung: polusi air, penipisan ozon, perubahan iklim 

global, biodiversity dan penggundulan hutan. Sebaliknya negara-negara dan masyarakat 

Selatan telah berhasil mengatasi permasalahan lingkungan yang berkaitan erat dengan 

pembangunan. 

Permasalahan pembagian biaya pengelolaan lingkungan dan keseriusan 

konflik, tergantung kepada karakter isu dan struktur kepentingan negara. Perbedaan 

prinsipil antara negara maju dengan negara berkembang yang menjadi sumber 

konfrontasi potensial bagi lingkungan global antara Utara dan Selatan, yang 

mengubahnya menjadi isu politik internasional yang fundamental. 

Tiga aspek masalah yang penting: 

1) Ketidaksimetrisan yang menyolok antar Utara dengan Selatan dalam 

ketersediaan sumber-sumber daya yang global, seperti penipisan ozon dan 

perubahan iklim global. 

2) Lingkungan global harus mengakomodasi kebutuhan pembangunan masa 

depan di Selatan. 

3) Kegagalan untuk mendukung bentuk ekonomi yang lebih 

berkesinambungan di Selatan, yang sedikit banyak berpengaruh kepada 

tindkan-tindakan lingkungan yang dilakukan Utara. 

Dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan di negara maju, 

negara-negara kaya dihadapkan kepada tuntutan-tuntutan dari Selatan, antara lain: 

1. Negara kaya harus mengambil langkah awal dalam menangkal ancaman 

lingkungan global. 

2. Pernyataan dari Selatan yang meminta negara kaya untuk membantu 

menutupi biaya penangkalan ancaman lingkungan global, sehingga 

sumber daya tidak teralihkan dari pembangunan. 

3. Negara-negara berkembang meminta bantuan untuk menanggulangi 

permasalahan lingkungan, di dalam negeri mereka sendiri yang memang 

tidak langsung mempengaruhi Utara. 

4. Adanya argumen untuk bantuan pembangunan tambahan, yang tidak 



   

 
 
   
 
 

berhubungan dengan proyek lingkungan tertentu. namun untuk 

mengurangi beban utang luar negeri dan level proteksionisme Utara. 

Beberapa faktor yang menghambat pembagian biaya pengelolaan lingkungan 

global, antara lain: 

a. Karena tingginya level ketidakpastian ilmiah dan ekonomi. 

b. Sulit melaksanakan negosiasi, karena biaya degradasi lingkungan yang 

mendadak, tidak dapat turun sewaktu-waktu. 

c. Masih belum jelasnya definisi pembangunan yang berkesinambungan. 

a.  Konflik tentang berbagai isu yang berkaitan dengan kedaulatan. 

Negara-negara berkembang menganggap degradasi lingkungan di dalam 

negaranya, merupakan masalah kepentingan legitimasi bagi dunia luar, menjadi `hirauan 

internasional` dan`hirauan umum bagi umat manusia`. 

Pembangunan hukum internasional mengurangi otonomi negara dan 

meningkatan penyusunan peraturan internasional yang menyangkut lingkungan domestik. 

Banyak negara yang tidak mau memberi otoritas bagi prosedur rule-making atau rule-

implementation. 

Deklarasi Beijing menyatakan kembali pemusatan kedaulatan bagi negara 

berkembang. Negara berkembang memiliki hak berdaulat untuk menggunakan Sumber 

daya Alamnya sendiri, sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan dan 

lingkungannya. Kerentanan negara-negara berkembang mewakili salah satu mata rantai 

terlemah di dalam struktur pengelolaan lingkungan global. 

 

 

Sumber : The International Politics of The Environment ; Andrew Hurrel and 

Benedict Kingbury. 
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Politik internasional abad 20 berkembang pada isu-isu lingkungan global. 

Fofus kontemporer yang utama adalah integrasi antara masalah lingkungan dengan 

perencanaan ekonomi dan pembuatan keputusan. 

Perilaku, keputusan investasi dan kemampuan perusahaan berperan penting dalam 

menentukan permasalahan lingkungan dan hubungannya dengan pemerintahan. 

Makalah ini menggambarkan mengenai kegiatan LSM lingkungan yang menempati 

posisi penting  dalam  isu, agenda setting, pembentukan kebijakan, normative 

development, pembangunan institusi, monitoring dan implementasi. 

Diperlukan standar setting untuk mendefinisikan prinsip-prinsip umum pengelolaan 

efektif lingkungan global dalam memutuskan suatu aturan. 

Karakter rezim lingkungan internasional yang spesifik adalah ketergantungan yang besar 

pada sifat isu, tingkat pengetahuan tentang isu dan biaya pilihan kebijakan alternatif. 

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi 

mereka yang memerlukan sebagai referensi. 
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