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BAB II  

PROGRAM REDD+ SEBAGAI REZIM INTERNASIONAL  

DALAM MENGATASI PROBLEM DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN 

 

 

 

Untuk memahami program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation 

plus Enhancement (REDD+), kita akan menelusuri konsep-konsep dasar yang berkaitan 

dengan politik lingkungan hidup global. Konsep pertama yakni politik lingkungan yang 

menjelaskan hubungan antara lingkungan dan perilaku aktor politik; kedua, 

“internasionalisasi” atau “globalisasi” masalah lingkungan hidup; dan ketiga, “global 

commons” 

 

A. HUBUNGAN ANTARA LINGKUNGAN DAN PERILAKU AKTOR POLITIK 

Sejak tahun 1960-an terdapat perhatian yang semakin besar di kalangan ilmuan sosial dan 

para pembuat putusan terhadap faktor lingkungan dalam menjelaskan perilaku aktor politik. 

Faktor-faktor seperti geografi, demografi, alokasi sumber-sumber daya dan kemajuan 

teknologi saat ini dipandang semakin penting untuk dipelajari dan dipraktekkan dalam 

pembentukan rezim lingkungan internasional dan global. Harold dan Magaret Sprout 

menyatakan bahwa lingkungan politik internasional tak dapat dipahami tanpa merujuk ke 

“seluruh spektrum faktor-faktor yang melingkupi manusia, yang bersifat manusiawi maupun 

bukan, yang bisa diindera maupun tidak”.
1
 

Demikian pula, perwujudan kepentingan di tengah dampak fator-faktor lingkungan 

geografis maupun lingkungan yang lebih luas terhadap politik merupakan fase paling 

mutakhir dari pusat perhatian sejak lama dan bisa dilacak kembali kebelakang hingga 

                                                
1 Harold and Margaret Sprout, The Ecological Perspectives on Human Affairs with Special Reference to 

International Politics (Princeton: Princeton University Press, 1965), hlm. 27.  
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jejaknya hingga jaman kuna. Contohnya, Aristoteles yang meyakini bahwa manusia dan 

lingkungannya tak terpisahkan, dan bahwa manusia dipengaruhi oleh keadaan geografis dan 

lembaga-lembaga politik. Negara berbatasan laut mendorong kegiatan perniagaan laut yang 

akhirnya menjadi dasar terbentuknya negara kota. Iklim sedang, menguntungkan bagi 

pertumbuhan karakter nasionalis dan kecerdasan.
2
 Jean Boding juga mengemukakan bahwa 

suasana iklim mempengaruhi terbentuknya karateristik nasional, bahkan menentukan politik 

luar negerinya. Iklim yang paling utara dan iklim yang sedang menciptakan kondisi yang 

menguntungan bagi pembangunan sistem politik yang didasarkan atas hukum dan keadilan. 

Sedang kawasan-kawasan di utara dan bergunung-gunung mendukung bagi adanya disiplin 

politik yang lebih besar daripada kawasan di selatan yang biasanya gagal melahirkan 

inisiatif.
3
 

Montesquieu juga menunjukkan berbagai faktor iklim yang ia anggap mempengaruhi 

tingkah laku dan vitalitas politik manusia. Ukuran kecil pembagian-pembagian politik di 

Eropa Barat, berlainan dengan daratan-daratan yang luas di Asia dan Eropa Timur, 

memberikan sumbangan penting akan adanya semangat kebebasan politik. Negara kepulauan 

bisa memelihara kemerdekaan lebih baik daripada negara kontinental, oleh karena terlindung 

dari pengaruh-pengaruh asing.
4
Yang dimaksud Montesquieu adalah Inggris, yang telah 

mengembangkan lembaga-lembaga politiknya yang unik dan sangat dihargainya karena 

mampu bertahan terhadap serbuan Eropa Daratan sejak tahun 1066. 

Dalam sejarah Amerika, Frederick Jackson Turner membuat praduga bahwa 

keberadaan perbatasan, yang terus di dorong kearah barat oleh para generasi penerus 

pemukim sampai dasawarsa terakhir abad ke-19, membentuk karakter dam pemikiran orang 

Amerika “yang praktis, berfikir untuk selalu menemukan, cepat menjadi bijaksana, sangat 

                                                
2Aristotle, The Politics of Aristotle, terj. Ernest Baker (Oxford: Clarendon, 1961), hlm. 289-311. 
3Jean Bodin,Six Books of the Commonwealth, terj. E. J. Tooley (New York: Macmillan, 1955), hlm.145-

157. 
4Baron de Montesquieu, The Spirit of Laws (Worcester, Mass.: Isaiah Thomas, 1802, I, hlm. 154-159; 259-274 
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berusaha menguasai materi, kurang artistic, tetapi sangat kuat pengaruhnya pada hasil yang 

besar, yang tak kenal lelah, tergesa-gesa, watak individualisme dominant, dalam perbuatan 

baik maupun jahat, namun demikian yakni bahwa kesenangan dan kenahagiaan akan dating 

bersama kebebasan, ini semua menjadi ciri-ciri perbatasannya, atau ciri-ciri yang muncul di 

tempat lain karena adanya perbatasan”.
5
 Penggunaan analisis sosial ala Darwin (social 

Darwinian) pada akhir abad ke-19 juga menyediakan sebuah rangsangan kecendekiaan bagi 

kajian-kajian berwawasan lingkungan mengenai masalah-masalah internasional, sepanjang 

perspektif keilmuan itu ditransfer ke tatanan sosial di dalam mana perkembangan suatu 

spesies merupakan fungsi dari kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan habitat 

fisiknya. Konsep “survival of the fittest” (yang paling kuatlah yang akan bertahan) di ambil 

dari jasad hidup untuk mencandra Negara, sebagaimana dicontohkan oleh tulisan-tulisan 

geopolitik dari Friedrich Ratzel, yang akan diperbincangkan nanti pada bab ini.  

Habitat fisik itu meliputi sumber daya dan penduduk, demikian pula dampak dari 

penduduk terhadap sumber daya, termasuk ketersedian pasokan pangan. Dugaan bahwa 

terdapat “batas-batas pertumbuhan” yang meresahkan adalah intisari pemikiran Thomas 

Robert Malthus dan banyak tulisan mengenai imperialisme. Mulai tahun 1989, dengan 

karyanya Essay of the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of 

Society, Malthus berhipotesis bahwa pertumbuhan penduduk akan senantiasa melampaui 

ketersediaan pasokan pangan. Jika tidak dikendalikan, penduduk akan meningkat jumlahnya 

selaju deret ukur, dan ketersediaan pangan hanya akan meningkat selaju deret hitung. 

Akibatnya, kemiskinan akan menjadi hal yang tak terelakkan bagi manusia, kecuali 

pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan oleh terjadinya perang, bencana kelapan, dan 

penyakit. J. A. Hobson dan Lenin, dalam masing-masing analisisnya mengenai imperalisme, 

melihat pengejaran akan akses pasar dan bahan mentah bahwa negara-negara kapitalis 

                                                
5Henry Thomas Buckle,History of Civilization in England (London: Longman, 1903), I, hlm. 39-151. 
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menjadi imperialis. Bagi Lenin, akibat akhir dari kapitalisme, akan memunculkan 

pergumulan antara negara-negara kapitalis itu sendiri memperebutkan pasar dan bahan 

mentah dunia yang masih tersisa. Nazli Choucri dan Robert C. North berhipotesis bahwa 

terdapat hubungan yang tak dapat dihindarkan antara pertumbuhan penduduk dan tuntutan 

akan sumber daya, dan bahwa semakin maju tingkatan teknologi yang ada, semakin besar 

kebutuhan akan sumber daya tersebut. Kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1 persen akan 

memerlukan 4 persen kenaikan pendapatan nasional semata-mata untuk mempertahankan 

standar hidup pada level yang ada itu.
6
 Dengan majunya teknologi berbarengan dengan 

pertumbuhan penduduk, masyarakat mencari akses lebih banyak terhadap sumber daya. Dan 

karena masyarakat berusaha untuk memperluas kepentingannya lebih dari sumber-sumber 

daya yang dibutuhkan, kemungkinan terjadinya konflik pun meningkat. Di sini Choucri dan 

North menggambarkan kaitan antara faktor-faktor sumber daya, pertumbuhan domestik, dan 

kebijakan luar negeri. Hipotesis mereka akan diuraikan lebih banyak pada Bab 8, bersama 

dengan tulisan Quincy Wright, yang menekankan pada hubungan antara perubahan 

kebudayaan, politik, kelembagaan, dan teknologi, dengan konflik.  

Dengan demikian, pada akhir abad ke-20, penduduk demikian pula faktor-faktor 

sumber daya dan teknologi yang disebut sebagai masalah global dewasa ini telah berperan 

dalam mengembangkan pustaka mengenai implikasi dari pertumbuhan penduduk terhadap 

kalangan sumber daya, implikasi dari kelangkaan sumber daya terhadap potensi terjadinya 

konflik, hubungan antara sumber daya dan geografi dan dampak teknologi terhadap sumber 

daya dan geografi. Teknologi meningkatkan kemungkinan eksploitasi sumber daya di 

lingkungan yang tidak ramah, misalnya di dasar laut, dan di tahun-tahun mendatang di ruang 

angkasa luar. Pada saat yang sama, teknologi juga menciptaan kebutuhan akan sumber daya 

yang lebih besar yang mengakibatkan penipisan dan peningkatan kekhawatiran dan 

                                                
6Nazli Choucri, “Population, Resources and Technology: Political Implication of the Environmental 

Crisis,”dalam David McKay dan Eugene Skolnikoff, ed., World-Eco-Crisis: International Organization in 

Response(Madison: University of Winconsin Press, 1972), hlm. 24. 
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kelangkaan kecuali sumber-sumber daya alternatif atau penggantinya ditemukan. Arti penting 

politik dari letak geografis yang satu dan lainnya sangat dipengaruhi secara menentukan oleh 

teknologi dan masalah-masalah sumber daya. Dalam konteks sejarah, arti penting lautan 

dalam tulisan Alfred Thayer Mahan, sebagai contoh bertumpu pada daya gerak (mobilitas) 

yang dimilikinya, kemampuan berlayar kapal-kapalnya untuk menggerakkan kekuatan 

militernya secara lebih efektif dari satu tempat ke tempat lainnya. Perubahan teknologi 

selanjutnya telah meningkatkan arti penting unsure-unsur geografis lainnya. Di akhir abad ke-

20, meningkatnya ketergantungan negara-negara industri terhadap import sumber daya, 

khususnya energi, sekali lagi memperbaharui kembali arti pentingnya samudera. 

Sebagaimana disarankan oleh Saul B. Cohen, “intisari analisis geopolitik adalah hubungan 

antara kekuatan-kekuatan politik internasional dengan tata geografisnya. Pandangan 

goepolitik berganti seiring berubahnya tata geografis dan dengan penafsiran menusia 

mengenai hakikat perubahan ini”.
7
 Menurut Raymond Aron, istilah geopolitik meliputi 

“skematisasi geografis mengenai hubungan strategis diplomatis dengan analisis ekonomis 

geografis dari sumber daya, dengan sebuah penafsiran mngenai sikap-sikap diplomatic 

sebagai hasil dari pandangan hidup (way of life) dan mengenai lingkungannya (menetap, 

berpindah, bercocok tanam, atau berlayar)”.
8
 Dalam pandangan Colin Gray, “Geografi fisik 

sendiri, selain menimbulkan pembatasan dan peluang penting, juga memberi makna strategis 

hanya dengan rujukan pada waktu, teknologi, upaya nasional relatif, dan ragam pilihan yang 

diakibatkan oleh strategi dan taktik”.
9
 

Baik kaum “utopian” maupun “realis” dalam hubungan internasional 

memperbincangkan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan alam. Akan tetapi 

mereka memperluas pengertian “lingkungan” dengan memasukkan produk kebudayaan 

                                                
7Saul B. Cohen Geography and Politics in a World Divided, edisi ke-2 (New York: Oxford University Press, 

1973), hlm. 29. 
8Raymond Aron,Peace and War (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966), hlm. 191. 
9Colin S. Gray, The Geopolitics of Super Power (Lexington: The University Press of Kentucky, 1988), hlm. 29. 
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manusia maupun keadaan fisik bumi kita. Kaum utopian menyatakan bahwa tingkah laku 

internasional dapat diubah dengan transformasi tata institusional. Skema-skema internasional 

dan pemerintahan dunia, maupun norma-norma untuk mengatur perilaku internasional, 

dirancang untuk mengubah tingkah laku manusia dengan jalan mengubah lingkungan 

internasional. Sebaliknya, kaum realis berpendapat bahwa lokasi geografis suatu negara 

setidak-tidaknya memprasyarati, kalaupun tidak menentukan tingkah laku politik.  

Kajian-kajian yang dibuat oleh Harold dan Margaret Sprout menekankan analisis 

multifaktor, meliputi bermacam-macam kondisi lingkungan dan kecenderungan tambahan 

terhadap geografi. Lebih-lebih, para penulis yang menggunakan konstrusi teori sistem dalam 

mempelajari politik termasuk hubungan internasional telah menekankan aspek lingkungan.  

Banyak sarjana yang yakin tentang pentingnya iklim sebagai suatu penentu tingkah 

laku politik. Henry Thomas Buckle (1821-1862), seorang sejarawan Inggris, menyadari 

bahwa iklim, makanan dan tanah berkaitan erat satu sama lain. Buckle menerangkan bahwa 

daya semangat bekerja di belahan utara adalah sebagai hasil bahan makanan yang tersedia 

pada iklim dingin. Pada bangsa-bangsa di iklim dingin “watak yang lebih berani dan suka 

bekerja mudah ditemukan daripada bangsa-bangsa yang bahan makanannyagampang 

diperoleh, atau bahkan diberikan begitu saja secara melimpah oleh alam tanpa suatu jerih 

payah”. Buckle menambahkan bahwa kejarangan produk dan dengan demikian inflasi upah 

dan standar hidup fluktuasi barsama persediaan makanan, meningkat bila persediaan 

melimpah, berhenti atau merosot bila persediaan itu berkurang. Selanjutnya ia 

mengemukakan bahwa; 

“Makanan yang esensial bagi kehidupan tersedia lebih langka di negara yang dingin 
daripada di negara yang panas; dan tidak saja ia lebih langka, tetapi dalam iklim dingin 

justru lebih banyak lagi dibutuhkan; sehingga dengan demikian berdasarkan kenyataan itu 

memberi dorongan yang lemah pada pertumbuhan penduduk yang dari sana lah pasaran 

kerja tersedia. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan yang sangat sederhana, bisa dikatakan 
bahwa ada kecenderungan yang kuat dan konstan di negara-negara yang beriklim panas 

bahwa upah menjadi rendah, sedangkan di negara-negara dingin upah lebih tinggi.
10 

                                                
10Henry Thomas Buckle,History of Civilization in England (London: Longmans, 1903), vol. I, hlm. 39-151 
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Peradaban dengan iklim panas, dan karenanya dengan tingkat upah atau gaji rendah, 

menhasilkan klas-klas pekerja yang besar dan tertekan, dengan konsekwesi sosial dan 

ekonomis yang ada. Ketidakadilan yang menonjol dalam distribusi kekayaan, kekuasaan 

politik dan pengaruh sosial menurut Buckle, mendorong banyak peradaban kuno mencapai 

suatu “tingkat perkembangan tertentu dan kemudian merosot kembali”. 

Ellsworth Huntington (1876-1947), ahli geografi dan penjelajah Amerika telah 

menemukan bahwa iklim tidak saja menjadi penentu kesehatan, aktivitas, tingkat produksi 

bahan makanan manusia dan persediaan dan sumber-sumber alam, tetapi juga menentukan 

migrasi bangsa-bangsa dan perpaduan rasial mereka. Hanya mereka yang secara fisik paling 

kuat, cerdas, dan penuh semangat bisa melangsungan migrasi dengan berhasil. Dan hanya 

mereka yang mendetita tekanan ekonomi karena panen yang gagal dan kekurangan bahan 

makanan mencoba bermigrasi. Untuk memperkuat pendapat ini, Huntington menuntukkan 

suatu contoh, yaitu kekeringan di Asia Tenggara daam berbagai sangkala sejarah yang telah 

mendorong invasi atas Eropa oleh orang-orang Barbar, invasi atas Junani oleh orang-orang 

Durian dan Ionian, dan serbuan Mongol ke Asia Tenggara. Migrasi Arab yang dipimpin oleh 

Nabi Muhammad SAW dan diperkokoh oleh motivasi agamis, merupakan contoh gerakan 

dari padang pasir tandus ke tanah subur. Dalam pada itu kondisi ekonomis yang semakin 

baik, dengan dirangsang oleh faktor-faktor iklim, telah membebaskan senagian besar suatu 

penduduk dari tugasnya untuk mengumpulkan dan menghasilkan bahan makanan, dan 

memungkinkan mereka mengembangkan gagasan-gagasan baru dan maju di dalam bidang 

seni, sastra, ilmu dan kehidupan politik. Huntington mendukung pikiran yang menyatakan 

bahwa orang yang hidup di negeri panas cenderung tidak suka bekerja keras dengan suatu 

statistic bahwa sebagian terbesar peradaban dunia yang besar berkembang di daerah di mana 

temperature tahunan rata-rata mendekati titik optimum yang diperlukan bagi produktifitas 
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manusia secara maksimum (65 s.d 70 Fahrenheit).
11

 Peradaban besar dalam daerah tropis 

telah muncul hanya pada daratan beriklim lunak atau sepanjang pantai yang dingin di mana 

suhu tidak pernah melampaui temperature optimum, misalnya suku Maya di Mexico dan 

Guatemala, suku Khomen di Indochina dan suku Jawa dan Sinhala kuno.  

Arnold Toybee berpendapat bahwa peradaban dilahirkan dalam lingkungan yang luar 

biasa sulitnya, sebagai jawaban terhadap tantangan yang sulit dan diberikan oleh 

lingkungan.
12

 Ia menyelidiki lima jenis rangsangan yang menghindarkan tantangan. Dua di 

antaranya bersifat fisik: negeri yang keras yaitu negeri yang memiliki iklim, tanah dan 

susunan tanah yang sulit; dan tahan baru yaitu eksplorasi, pembukaan dan pengembangan 

suatu tanah liar menjadi tanah produktif. Sedangkan tiga stimulasi non fisik mencakup:  

1) tantangan yang berasal dari negara lain,  

2) tekanan eksternal yang terus menerus terhadap suatu negara, dan, 

3) suatu rangsangan hukuman, yaitu bila suatu negara kehilangan pemanfaatan 

suatu komponen tertentu. 

 

Untuk sebagian besar, para penulis yang memperhatikan interaksi antara manusia dan 

lingkungannya telah cenderung menekankan pentingnya faktor-faktor lingkungan sebagai 

penentu, atau paling tidak sebagai pembatas tingkah laku politik. Lingkungan tidak saja 

membatasi perilaku manusia, tetapi ia juga memberikan kesempatan-kesempatan. Yang 

paling penting adalah faktor-faktor iklim dan geografis. Para teoritisi itu beranggapan bahwa 

distribusi sumber-sumber alam yang tidak merata dan perbedaan daam kenyataan iklim dan 

geografis mempengaruhi kekuatan potensial suatu bangsa. Luas ukuran suatu negara 

                                                
11Ellsworth Huntington,Mainsprings of Civilization (New York: Wiley, 1945), terutamahlm. 250-275; 

danCivilization and Climate (New Haven: Yale University Press, 1924), khususnyahlm. 1-29; 387-411. 
12

Untukpenelusuranhipotesistantangan-tanggapan Toynbee, lihatA Study of History, ringkasanjilid I-IV oleh   

D. C. Somervell (London: Oxford University Press, 1956), hlm. 60-139. Andrew M. 

Scottmengusulkankonseptantangan-

tanggapantersebutsebagaipendekatanpokokterhadapstudihubunganinternasional, tidakjauhdengangagasan 

balance of power. “Challenge and Response: A Tool for the Analysis of International Affairs,”Review of 

Politics, XVIII (1956), 207-226. 
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mempengaruhi persediaan sumber-sumber alam; dan iklim berpengaruh atas mobilitas tenaga 

manusia yang diperlukan untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam itu. Variasi dalam 

faktor-faktor ini secara krusial bisa mempengaruhi struktur sistem politik, bahkan 

mempengaruhi kemampuannya untuk melangsungkan hidupnya di bawah tekanan yang ada. 

Jika tingkah laku politik dipengaruhi oleh lingkungan maka orang mempunyai 

kapasitas untuk mengubah tingkah laku politik dengan memanipulasi lingkungan. Para ahli 

geografi politik mengkhususkan dirinya untuk mendalami masalah hubungan manusia 

dengan alam. Mereka menyelidiki implikasi iklim, topografi, dan sumber-sumber alam bagi 

peradaban. Dalam tulisan-tulisan geopolitik Jerman dan dalam karya Spykman,
13

 batas-batas 

atau “perbatasan dinamis” wilayah dipandang sebagai demarkasi wilayah dimana ekspansi itu 

berhenti untu sementara. Sementara Rudolf Kjellen (1864-1922), seorang geographer Swedia, 

pertama kali menggunakan istilah “geopolitik”, ketika melukiskan basis geopolitik kekuatan 

nasional. Berpegang pada teori organis tentang negara, ia berpendapat bahwa negara, seperti 

hewan dalam teori Darwin, terlibat dalam perjuangan untuk mempertahankan hidup. Negara 

mempunyai batas-batas, sebuah ibukota, jalur-jalur komunikasi, maupun suatu kesadaran dan 

kebudayaan. Walaupun Kjellen menulis secara metafisis dan melekatkan pada negara itu 

sifat-sifat organisme yang hidup, ia berkesimpulan bahwa “pada akhirnya, kehidupan negara 

ada ditangan individu-individu”.
14

 Ia menganggap munculnya beberapa negara besar sebagai 

akibat adanya usaha negara-negara kuat untuk berekspansi. 

Singkatnya, tulisan-tulisan geopolitik Jerman mengandung lima konsep: (1) otarki, 

yakni swasembada ekonomi nasional, tidak membutuhkan produksi asing; (2) lebensraum, 

atau tanah dan sumber-sumber alam yang cukup untuk mendukung seluruh penduduk; (3) 

kesatuan kawasan, atau wilayah-wilayah geografis yang lebih luas untuk menggantikan 

                                                
13Lihat, khususnya, Nicholas J. Spykmandan Abbie A. Rollins, “Geographic Objectives in ForeignPolicy 

I,”American Political Science Review, XXXIII (June 1939), 391-393. 
3° Lihat, khususnya, Nicholas J. Spykmandan Abbie A. Rollins, “Geographic Objectives in Foreign Policy 

I,”American Political Science Review, XXXIII (Juni 1939), 391-393. 
14Rudolf Kjellen, Der StaatalsLebensform, terj. M. Langfelt (Leipzig: S. HirzelVerlag, 1917), hlm. 218-220. 
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konsep tradisional tentang perbatasan nasional yang sempit; (4) hipotesis bahwa dataran luas 

Eurasia-Afrika merupakan daerah yang paling padat dan kombinasi yang paling besar antara 

kekuatan darat dan kekuatan laut, dan kerana itu mempunyai potensi untuk mendominasi 

dunia; (5) bahwa negara mempunyai hak atas “batas-batas nasional dunia, atau batas-batas 

yang diberikan oleh alam”.
15

 

Dari semua orang yang telah menulis hubungan manusia dengan lingkungannya, 

Harold Sprout, profesor geografi dan hubungan internasional dari Princeton, serta istrinya 

MargaretSprout paling banyak memberikan sumbangan kearah penjelasan konsep-konsep, 

mengembangkan hipotesis-hipotesis dan memberikan garis besar-garis besar untuk 

menyelidiki hubungan manusia-lingkungan. Walaupun suami-isteri Sprout yang telah lama 

yakin akan pentingnya geografi untuk menerangkan tingkah laku politik,
16

 mereka sangat 

percaya bahwa kalaulah tidak semuanya, sebagian terbesar aktivitas manusia dipengaruhi 

oleh alokasi yang tidak merata dari sumberdaya manusia dan non manusia.
17

 Pasangan Sprout 

itu menolak teori-teori geopolitik unidimensional dan memilih “wawasan ekologis” sebab 

menyediakan pandangan yang lebih menyeluruh dan padu mengenai lingkungan internasional 

yang memperhitungkan baik keadaan fisik maupun non fisik. Lingkungan dipandang sebagai 

sebuah sistem multidimensi di dalam mana persepsi para pemimpin politik mengenai kondisi 

lingkungan (psikomilieu) demikian pula kondisi mereka sendiri merupakan obyek kajian dan 

analisis. Penelitian yang menekankan antar hubungan dari geografi, demografi, teknologi, 

dan sumberdaya dan difokuskan pada arti pentingvariabel-variabel perseptual demikian pula 

faktor-faktor kuantitatif seperti penduduk dan ukuran wilayah.  

Faktor-faktor lingkungan manusia dan non-manusia itu mempengaruhi kegiatan 

                                                
15Derwent Whittlesey, “Haushofer: The Geopolitician,”dalam Edward Mead Earle, ed.,Makers 

oofModern Strategy: Military Thought from Machiavelli to Hitler (Princeton: Princeton University Press, 

1943), hlm. 398-406. 
16Harold and Margaret Sprout, The Ecological Perspective on Human Affairs with Special Reference to 

International Politics (Princeton: Princeton University Press, 1965), hlm. 9.   
17Harold and Margaret Sprout, An Ecological Paradigm for the study of International Politics (Princeton: Center 

for International Studies, 1968), Monograph No. 30, hlm. 21. 



26 

 

manusia hanya dalam dua segi. Pertama, faktor-faktor itu bisa mempengaruhi putusan-

putusan manusia hanya jika manusia memperhatikannya. Kedua, faktor-faktor itu bisa 

mengatasi keleluasaan bergerak manusia individu.
18

 Dengan demikian, putusan-putusan 

mungkin diambil dengan berdasarkan persepsi yang keliru terhadap lingkungan yang 

berpotensi mengakibatkan bencana. Oleh karena itu, kewajiban untuk mengkonfrontir para 

pembuat putusan untuk mempertalikan analisis Sprout dengan teori-teori pembuatan putusan 

yang diulas pada bab 11, adalah untuk mempersempit rimpangan antara lingkungan yang 

dirasakan dan lingkungan yang nyata.  

Suami-isteri Sprout memandang geografi sebagai “yang mempelajari susunan barang-

barang dipermukaan bumi, dan asosiasi barang-barang yang memberikan ciri khas pada 

tempat-tempat tertentu”. Dan mereka yakin bahwa geografi mempengaruhi seluruh fenomena 

yang manusiawi dan nonmanusiawi, yang bisa diraba dan yang tidak bisa diraba dan yang 

tidak “menunjukkan dimensi-dimensi dan ragam wilayah atas, atau dalam hubungannya 

dengan permukaan bumi”.
19

 Setiap masyarakat politik memiliki basis geografis. Masing-

masing masyarakat politik terletak pada suatu wilayah yang merupakan gabungan unik dalam 

hal lokasi, ukuran, bentuk, iklim, dan sumber-sumber alamnya. Karena itu, sebagian besar 

transaksi antarbangsa mengandung pertimbangan-pertimbangan geografis yang penting, 

bahkan krusial. Suami-isteri Sprout mencatat bahwa pengelolaan internasional dalam seluruh 

sangkala senantiasa menunjukkan “pola-pola yang sedikit banyak jelas daripada paksaan dan 

ketundukan pada pengaruh dan hormat, pola-pola itu dicerminkan dalam istilah-istilah politik 

dengan konotasi geografis yang kuat”.
20

 

Konsep tentang behavioralisme kognitif sangat penting bagi Sprout. Konsep ini 

beranggapan lewat persepsi bahwa seseorang secara sadar memberikan reaksi terhadap 

                                                
18Ibid., hlm. 11 
19Ibid.,hlm. 13. Definisiitudikutipolehkedua Sprout dari Preston F. James dkk., American Geography: Inventory 

and Prospect (Syracuse: Syracuse University Press, 1954), hlm. 4. 
20Harold and Margaret Sprout,The Ecological Perspective on Human Affairs, op. cit., hlm. 15. 
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lingkungan lewat persepsi “dan tidak lewat jalan apapun selainnya”.
21

 Gagasan-gagasan yang 

keliru tentang lingkungan boleh jadi sama seluruhnya dengan gagasan-gagasan yang akurat 

dam membentukperanan pilihan keputusan dan tindak manusia. Sprout bahkan membedakan, 

secara sedikit tidak tepat, antara lingkungan sebagai dilihat oleh sang peneliti dan lingkungan 

sebagaimana adanya. Dalam pada itu ahli-ahli ekologi membandingkan apa yang dinamakan 

psiko lingkungan dengan baying-bayang Plato dalam gua, “gambar diri atau idea yang oleh 

seorang indvidu diturunkan dari interaksi antara apa yang ia terima secara selektif dari 

lingkungannya dengan alat inderawi, skemanya tentang nilai-nilai, ingatan sadarnya dan 

pengalaman yang tersimpan dalam bawah sadarnya”.
22

 Kegagalan untuk memperhatikan 

kondisi-kondisi pembatas bisa mengakibatkan konsekwensi yang parah. Juga ilusi yang 

berlebihan dan salah tafsir tentang keadaan geografis bisa menimbulkan akibat-akibat yang 

merugikan.
23

 Sikap kebanyakan orang, maupun putusan-putusan daripara negarawan, 

biasanya didasarkan pada konsepsi-konsepsi geografis yang “banyak tergantung pada macam 

peta yang biasa mereka liat”. Oleh karena itu, suatu analisis atas model-model tingkah laku 

politik harus memperhitungkan asumsi-asumsi yang oleh para pemimpin politik di buat atas 

dasar lingkungan mereka.  

Setiap kesatuan (unit) pembuat keputusan, yang bertindak dalam lingkungan 

operasional dan merupakan lingkungan yang dijiwai (psikomilieu),
24

 pada hakekatnya adalah 

suatu organisme yang terlingkupi (entah sebagai individu ataupun seluruh penduduk), dan 

bukan suatu abstrasi (negara) yang menjadi pusat perhatian para ilmuan sosial dan perhatian 

khusus para pelajar hubungan internasional. Dengan begitu Sprout berkeberatan terhadap 

konsep “motivasi negara” dan “kebutuhan negara”. Sprout tidak menerapkan konsep-konsep 

psiko-ekologis pada organisasi sosial dengan alasan yang sama mengapa mereka tidak mau 

                                                
21Ibid.,hlm. 140 
22Ibid, hal 28 
23Lihat Harold and Margaret Sprout,An Ecological Paradigm for the Study of International Politics, op. cit., 

hlm. 39-41.  
24Ibid, hal 11 
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memberikan atribut-atribut manusiawi pada sistem nasional maupun internasional. Mereka 

menunjukkan konsep-konsep ini hanya pada manusia. Mereka yakin bahwa pembahasan 

politik adalah tingkatan yang demikian abstrak akan membingungkan dan tidak menjelaskan 

pemahaman seseorang atas gerak kerja politik internasional.
25

 

Walaupun keputusan-keputusan politik didasarkan atas persepsi para negarawan 

tentang lingkungan mereka, hasil daripada keputusan ini dibatasi oleh hakekat obyektif 

lingkungan operasional. Lingkungan operasional adalah “situasi sebagaimana adanya dan 

yang mempengaruhi pencapaian dan kapabilitas suatu kesatuan (apakah seorang individu 

tunggal, kelompok, atau masyarakat sebagai keseluruhan)”.
26

 Pendeknya, lingkungan 

operasional adalah eksis, walaupun mungkin tidak didasari oleh aktor politik. Akan tetapi 

penting diingat bahwa sepanjang menyangkut pembuatan putusan, Sprout tidak melihat 

faktor geografis sebagai hal yang menentukan, atau memaksa penbuatan kebijakan dan 

mendiktekan pilihan-pilihannya. Pembuat putusan yang rasional hanyalah dianggap telah 

memperhitungkan kesempatan-kesempatan itu dan keterbatasan yang melekat dalam 

keterlibatan yang telah memperoleh perhatian tersebut. Sedemikian jauh dalam hal 

pembuatan putusan, Sprout tidak melihat bahwa lingkungan sebagai hal yang “tak 

terelakkan”, “menggambarkan”, atau “memaksa” para pembuat kebijakan dan “mendikte” 

pilihan-pilihanya. 

Dengan demikian perspektif ekologis memberikan suatu kerangka bagi penyelidikan 

tiga jenis gejala: (1) yang dirasakan, atau psikomiliu; (2) tindakan seseorangatau kelompok; 

(3) hasil dari tindakan mereka itu.
27

 Tiga konsep ekologi yang fundamental menurut Sprout 

itu mencakup lingkungan, entitas-entitas yang tercakup didalamnya dan hubungan 

lingkungan dan entitas.
28

 

                                                
25Ibid, hal 42 
26Ibid, hal 34 
27Harold dan Margaret Sprout, The Ecological Perspective on Human Affairs, hlm. 8. 
28Harold dan Margaret Sprout, An Ecological Paradigm for the Study of International Politics, hlm. 62. 
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Sprout menekankan bahwa teknologi dan perubahan sosial memainkan peranan 

penting dalam hubungan manusia-lingkungan. Walaupun teknologi tidak mengubah fisik 

daratan dan lautan, tetapi ia telah menambah unsur-unsur baru dalam lingkungan 

internasional. Kendatipun spekulasi geopolitik telah memperkaya pemahaman kita tentang 

sistem internasional, namun para teoritisi geopolitik mengadakan antisipasi dan membiarkan 

derap perubahan0perubahan teknologis dan perubahan-perubahan lainnya. Suatu penilaian 

akurat atas hasil-hasil alat-alat, keahlian dan inovasi teknologi yang ada dalam masyarakat-

masyarakat yang saling berinteraksi sangatlah penting bagi perteorian geopolitik. Sprout 

mengemukakan prinsip ekologis bahwa perubahan substansial dalam suatu sektor lingkungan 

dapat diharapan akan membawa “kosekwensi-konsekwensi yang penting, bahkan sering 

mengacaukan dan kadang-kadang sama sekal mengganggu sektor-sektor lainnya”.
29

 

Dalam studi mereka tentang hubungan manusia lingkungan, Sprout telah menarik 

empat kesimpulan. Pertama, perspektif ekologis dan kerangka referensi itu memberikan 

pendekatan yang berguna bagi analisis politik luar negeri dan perhitungan kapabilitas suatu 

Negara. Kedua, adalah sangat bermanfaat membedakan secara analistis antara hubungabn 

faktor-aktor lingkungan dengan keputusan-keputusan politik dengan hasil-hasil operasional 

dari keputusan tersebut. Dalam penelitian kedua Sprout itu, kebanyakan kekacauan yang 

mengaburkan pembahasan atas faktor-faktor lingkungan dan dalam politik internasional 

berakar kepada kegagalan untuk menunjukkan perbedaan diatas secara eksplisit. Ketiga, 

pendekatan ekologis merupakan suatu komplemen yang berguna bagi studi politik luar negeri 

dan kapabilitas internasional negara-negara. Pola Sprout menyangkut penelitian atas kondisi-

kondisi pembatas seperti tingkatan-tingkatan teknologi yang ada, pengetahuan tentang faktor-

faktor mendasar, dan rasio sumber-sumber alam yang tersedia dalam komitmen yang 

                                                
29Ibid., hal 55 
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dibuat.
30

Akhirnya, mereka melihat bahwa pendekatan ekologis telah memperluas studi politik 

internasional dengan mengintegrasikan ke dalamnya teori-teori yang relevan dan data 

geografi, psikologi, sosiologi dan sistem-sistem belajar lainnya.  

Sejumlah pakar telah mencurahkan perhatian pada hubungan antara lingkungan dan 

pelaku politik. Menulis pada pertengahan tahun 1970-an, George Liska mencermati hakikat 

kesetimbangan dalam sistem internasional dengan rujukan khas pada konflik dan faktor-

faktor geografis. Dia menyimpulkan bahwa konflik antara negara-negara maritim dan benua 

berulang kali terjadi dalam hubungan internasional, khususnya di dalam sistem Eropa,  

Kesenjangan kualitatif antara negara-negara berbasis utama daratan dan berorientasi 

lautan membuktikan sama-sama tidak mampu menunjukkan asimilasi oleh bakutindak 

kompetitif atau bentuk lainnya. Dalam upaya untuk menentukan dampak dari pandangan 

picik terhadap bangsa-bangsa, dua pengarang lain, yakni Robert Holt dan John Turner telah 

membandingkan politik Inggris, Sri Langka dan Jepang.
31

 Analisis mereka menunjukkan 

bahwa masyarakat kepulauan mempunyai “keterlibatan yang lebih aktif” dengan negara-

negara lain dari pada masyarakat bukan kepulauan dalam hal ragam politik luar negeri 

mereka. Kedua penulis itu menemukan kesamaan-kesamaan Jepang dan Inggris dalam politik 

luar negeri. Kedua negara telah berusaha menduduki bagian-bagian tertentu di dunia, 

terutama daerah-daerah yeng memungkinkan invasi. Keduanya mencoba memelihara 

keseimbangan kekuatan diantara bangsa-bangsa di benua dengan jalan menyokong koalisi 

yang lemah. Keduanya mencari aliansi-aliansi dengan negara-negara di luar kawasan mereka 

untuk memperkokoh posisinya terhadap satuan-satuan nasional kontinental.  

Dalam menilai efek dari tidak bersambungnya suatu wilayah atas integrasi kesatuan-

kesatuan politik, kajian Richard Merritt tentang masyarakat politik yang wilayahnya tidak 

bersambung berdekatan menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan sentrifugal selalu bertambah 

                                                
30Ibid., hal 64 
31 Robert T. Holt and John E. Turner, “Insular Polities,”dalam James N. Rosenau ed., Linkage Politics (New 

York: The Free Press, 1969), hlm. 199-236. 
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sesuai jauhnya jarak.
32

 Orang cenderung berkomunikasi dengan tetangganya daripada dengan 

orang yang tinggal berjauhan secara fisik. Masyarakat politik yang tidak bersambung 

wilayahnya itu memelihara komunikasi dengan bagian-bagiannya yang terpisah, tergantung 

pada lingkungan ekstern. Ketergantungan sehari-hari pada komunikasi menyebabkan 

masyarakat politik yang tidak bersambung berdekatan itu menjadi sensitive terhadap 

pergeseran lingkungan internasional yang mempengaruhi komunikasi. Dengan demikian, 

masyarakat-masyarakat politik seperti itu telah begitu sangat berperhatian terhadap aplikasi 

hukum internasional pada perairan intern, territorial dan laut raya, hak-hak ruang angkasa dan 

daratan. Pada sejarah modern hal ini bisa dilihat dari masalah-masalah yang dialami oleh 

Malaysia, Pakistan (1947-1974), Republik Persatuan Arab (Mesir-Suriah), dan Federasi West 

Indies yang kini sudah tidak berfungsi lagi.  

Hubungan antara manusia dan lingkunganmeyakini adanya pengaruh minimal 

lingkungan atas tingkah laku politik. Pada hakekatnya, Sprout tidak setuju mengenai 

“retorika environmentalistis” dan yang secara tidak kritis menganggap bahwa sikap atau 

keputusan politik “ditentukan” ataupun “dipengaruhi” oleh faktor-faktor lingkungan.
33

 

Walaupun Sprout menolak lingkungan sebagai suatu determinan dalam politik, mereka 

menganggap krusial: (a) persepsi sang aktor atas faktor-faktor lingkungan, dan (b) limitasi 

atas aktivitas manusia sebagaimana ditentukan oleh lingkungan.
34

 

Menurut Strausz-Hupe, kondisi geografis telah dimodofikasi oleh manusia sepanjang 

sejarah: “kondisi-kondisi geografis sangat menentukan di mana sejarah itu dibuat, tetapi 

selalu oranglah yang membuat sejarah itu”.
35

 Walaupun Spykman menurunkan karyanya dari 

                                                
32Richard L. Merritt, “Noncontiguity and Political Integration,” ibid., hlm. 237-272. 
33Harold and Margaret Sprout, Foundation of International Politics (Princeton: Van Nostrand, 1962), hlm.54. 

Contohdariretorikasepertiitumisalnya:“Gunung-gunungJepangtelahmendorong orang-

orangJepangkelautdanmembuatmerekapenjelajahlautterbesar di Asia.”“Inggris, didorongkelautolehkelangkaan 

cumber alamnyauntukmencaripenghidupandanrumahbagipenduduknya yang jumlahnyamembengkak, 

danmengangkangijalanlaututamaEropa Barat, tampaknyaditakdirkanolehbumiuntukmenguasailautan.” 
34Harold and Margaret Sprout, The Ecological Perspectives on Human Affairs, op. cit., hlm. 11. 
35Robert Strausz-Hupd, Geopolitics, hlm. 173. 
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konsep-konsep geopolitik dalam tulisan-tulisan Mackinder, tetapi ia mengkritik Mackinder 

sebagai telah menilai terlampau tinggi potensialitas Daerah Jantung dan sebaliknya menilai 

terlalu rendah kawasan Bulan Sabit dalam. Menurut Spykman “jika harus ada slogan untuk 

politik kekuatan dari dunia lama ia pasti berbunyi: “siapa menguasai daerah pinggir 

(Rimland), menguasai Eurasia, dan siapa menguasai Eurasia menguasai nasib dunia”.
36

 

Spykman juga mencatat bahwa sebuah kombinasi kekuatan laut belum pernah bergabung 

melawan kekuatan-kekuatan darat. Misalnya, ekspansionisme Jepang di Asia telah jauh 

mendahului gelombang pertumbuhan penduduk Jepang. Juga tidak perlu bahwa ruang yang 

luas sama dengan kekuatan nasional, walaupun memang “kapan saja yaitu ruang yang luas 

diorganisir secara sempurna oleh suatu negara, negara-negara kecil … tidak akan sanggup 

menahan kekuatan ekspansifnya”.
37

Konsepsi Haushofer mengenai geopolitik adalah tidak 

bernalar karena didasarkan pada lebensraum berkat laju tinggi pertumbuhan penduduk 

Jerman. Karena pada saat laju kelahiran di wilayah Slavik ke Timur bahkan lebih tinggi, 

kebutuhan mereka akan wilayah seharusnya lebih besar ketimbang Jerman.
38

 

Selanjutnya, lingkungan psikologi yakni dunia sebagaimana adanya memfokuskan 

diri khususnya pada hubungan antara ruang dan pembentukan citra aktor politik tentang 

dunia. Sejak Perang Dunia II, penekanan khusus telah diberikan pada distorsi yang 

dimasukan kedalam analisis politik dengan mengandalkan pada proyeksi Mercator yang 

berbasis garis katulistiwa. Peta-peta seperti itu gagal menghadirkan gagasan tentang bumi 

sebagai ruang yang punya kesatuan dan kesinambungan geografis. Proyeksi Mercator 

memberikan konsepsi salah tentang jarak, misalnya, dekatnya Amerika Serikat dari Uni 

Soviet di seberang samudera Arktik. Dengan memandang dunia sebagai ruang tampaklah 

bahwa, misalnya, Buenos Aires lebih jauh dari Amerika Serikat daripada ibukota negara-

negara Eropa, termasukl Moskow.  

                                                
36Nicholas Spykman, The Geography of the Peace, hlm. 43. 
37Ibid., hlm. 181. 
38Derwent Whittlesey, “Haushofer: The Geopolitician,” dalam Edward Mead Earle, ed., op. cit., hlm. 400. 
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Namun demikian kita tetap saja menggunakan proyeksi Mercator ketika angkatan darat dan 

angkatan udara yang berpangkalan di darat menjadi sangat penting dalam semua konflik 

besar dunia. Dalam sebuah perang dunia yang terutama dilakukan di belahan bumi utara hal 

ini terbukti menjadi kesalahan perhitungan yang fatal; karena proyeksi Mercator yang titik 

pusat ketepatannya adalah sepanjang garis katulistiwa tidak mungkin bisa menunjukkan 

hubungan antara ruang-ruang kekuasaan negara-negara besar yang bertikai.
39

 

Apabila peta membentuk persepsi seseorang terhadap dunia, ia juga mencerminkan 

tata geografis yang dipunyai dan hubungan ruang yang ada. Peta dibuat atau dibuat kembali 

untuk memperhitungkan faktor-faktor geografis yang dianggap penting dalam satu waktu 

tertentu. Sebagaimana telah ditulis Henrickson, “orang bisa menganggap benda-benda seperti 

peta sebagai ideografi yang benar-benar subyektif, atau bahkan semata-mata sebagai refleksi 

proses material sejarah, di dalam hal mana mereka tidak punya kekuatan independent yang 

menentukan… peta dunia membantu memandu dan menjelaskan upaya perang (Perang Dunia 

II ) dan juga sebuah bagian penting sejarah intelektual dari perang adalah jejak-jejak di 

pikiran manusia, menggores disana tidak hanya disebabkan oleh pengalaman tetapi juga oleh 

imajinasi manusia”.
40

 Gagasan ini tercermin dari karya Richard Edes Harrison dan Robert 

Strausz-Hupe, yang menyatakan bahwa “isolasionisme psikologis” Amerika Serikat 

merupakan akibat dari cacatnya peta, terutama penggunaan proyeksi dua dimensi (Mercator), 

bukan proyeksi yang menghadirkan bumi sebagai sebuah bola dunia.
41

 Menurut W. H. 

Parker, Mackinder memandang “peta dunia” bukan sebagai “peta fisik atau politik yang 

ditemukan pada atlas, tetapi peta mental di dalam mana beragam pembedaan dan gerakan 

                                                
39 Richard E. Harrison and Hans W. Weigert, “World View and Strategy,”dalam Hans E. Weigert and 

Vilhjalmut Stefansson, eds., Compass of the World: A Symposium on Political Geography (New York: 
Macmillan, 1947), hlm. 76. 

40Alan K. Henrikson, “The map Amerika Serikat an „idea‟: The role of Cartographic Imagery During the Second 

     World War”, The American Cartographer, 2, no. 1 (1975), 46-47. 
41 Richard Edes Harrison and Robert Strausz-Hupd, “Maps, Strategy and World Politics,”dalam Harold and 

Margaret Sprout, eds., Foundations of National Power (Princeton: Princeton University Press, 1945), hlm. 64-

68. 
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horizontal dari gejala global yang terintegrasi secara vertical dalam baku tindak yang 

dinamik”.
42

 

Dalam satu generasi ini, berubahnya nilai penting keterkaitan geografis lain telah 

berperan pada pengembangan konsep tambahan tentang dunia yang digambarkan dalam peta. 

Beberapa penulis mensinyalir munculnya kecenderungan-kecenderungan global yang 

mengarah pada sebuah tatanan keterkaitan geostrategi dan geopolitik. Yang sangat penting 

adalah sumberdaya dan semakin mudahnya persediaaan minyak dan dan bahan-bahan mentah 

vital dikacaukan baik ditempat asalnya maupun dalam transit dari Negara penghasil ke 

Negara pengguna. Meningkatnya ketergantungan import sumberdaya yang dialami negara-

negara industri, bersamaan dengan meningkatnya kemungkinan untuk terganggunya 

sumberdaya tersebut, telah mendorong kemunculan kembali minat dalam analisis geopolitik, 

tetapi dalam konteks masa kini, potensi konflik atas sumberdaya yang terbatas itu semakin 

meningkat seiring dengan penyebaran teknologi militer kepada aktor-aktor negara maupun 

non-negara.
43

 

Kecenderungan seperti ini terjadi dalam konteks munculnya sebuah rejim maritim 

baru sebagai akibat bertambah pentingnya sumberdaya di laut dan di dasar laut, dan 

berubahnya pola-pola akses basis-basis seberang lautan dari Barat dan Uni Soviet yang lebih 

menkuatirkan bagi Amerika Serikat daripada bagi Uni Soviet. Sebuah “peta strategis baru” 

diramalkan akan muncul, yang “dampak praktisnya akan menghidupkan kembali nilai 

penting geografi dan sumberdaya sebagai sebuah faktor dalam pemikiran militer… dengan 

demikian pengetahuan tentang makanan, energi, dan sumberdaya universal, lokasi pulau-

pulau kecil, pola-pola jalur komunikasi laut dan udara, dan dampak dari transfer senjata 

terhadap keseimbangan kekuatan regional akan menjadi alat-alat analisis strategis yang sama 

                                                
42W. H. Parker, op. cit., hlm. 133. Gejala yang diuraikanoleh Mackinder adalahlitosfer (tanah), hidrosfer(air), 

atmorfer (udara), fotosfer (cahaya), biosfer (hayati), danpsikosfer (jiwa) (hlm. 133-134). 
43Lihat, misalnya, Geoffrey Kemp, Robert I. Pfaltzgraff, Jr., and Uri Ra'anan, eds.,The Other Arms Race: New 

Technologies and Non-Nuclear Conflict (Lexington, Mass.: D. C. Heath, 1975). 
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pentingnya dengan hafalan singkatan-singkatan dari perang nuklir sebagaimana telah terjadi 

di waktu lalu”.
44

 

Analisis geopolitik telah meluas melampaui isyu-isyu sumberdaya, dan mencakup 

upaya untuk memperbaharui konsep-konsep yang diambil dari para penulis terdahulu dalam 

hal itu seprti Mahan dan Mackinder sampai pada sistem internasional di akhir abad kedua 

pulh. Menurut Colin S. Gray:  

“kekuatan teori umum geopolitik adalah bahwa ia meletakkan tindakan local, atau intersi, 

dalam sebuah kerangka global … persis seperti mereka yang ingin memahami strategi 
nuklir tidak punya pilihan selain untuk menguasai konsep-konsep penting dari ahli 

strategi nuklir (serangan pertama/serangan kedua, pesukan pemukul balik, dan nilai 

tandingan, dan seterusnya), begitu pula mereka yang berusaha untuk memahami 
kenyataan geopolitik dari permasalahan-permasalahn keamanan internasional perlu 

menguasai konsep-konsep penting dari para ahli geopolitik”.
45 

 

Dalam pandangan Gray, geopolitik Mackinder “menyediakan sebuah arsitektur 

intelektual, yang jauh mengungguli konsepsi tandingannya, untuk memahami masalah-

masalah keamanan nasional yang utam… karya geopolitik Mackinder adalah teori besar yang 

terbaik”.
46

 Menurut W. H. Parker, “keaslian dan kejeniusan” karya Mackinder, dan 

khususnya mengenai “Geographical Pivot of History”, yang merupakan hasil dari “caranya 

menghubungkan fakta di dunia sebagai sebuah sistem tertutup dengan perunahan teknologi 

komunikasi, dengan keseimbangan keuntungan yang berkitaran antara kekuatan darat dan 

kekuatan laut, antara pusat dan pinggiran. Dengan demikian, hal itu mengurangi kerumitan 

saling pengaruh dari peristiwa sejarah dan fakta geografis kedalam sebuah kesederhanaan 

yang menakjubkan”.
47

 Dalam istilah operasional, berteori geopolitik, dalam konteks saat ini, 

membawa kepada kesimpulan bahwa Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya harus 

mencegah ekspansi kekuatan Uni Soviet ke tanah pinggir Eurasia. Untuk tujuan ini aliansi 

                                                
44

Geoffrey Kemp, “The New Strategic Map,”Survival, XIX, No. 2 (Maret-April 1977), hlm. 52. 

Lihatkaryapengarang yang sama, “Scarcity and Strategy,”Foreign Affairs, 56, No. 2 (Januari 1978), 396-414. 
45Colin S. Gray,The Geopolitics of the Nuclear Era: Heartland, Rimland, and the Technological 

Revolution (New York: Crane, Rusak, for the National Strategy Information Center, 1977), hlm. 65. 
46Colin S. Gray,The Geopolitics of Super Power, hlm. 4. 
47W. H. Parker, op. cit., hlm. 162. 
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dengan negara-negara Eropa Barat dan Jepang sangat penting.  

Pada waktu yang sama, terus berlangsungnya perselisihan antar Beijing dan Moskow 

sangat penting, karena pemulihan hubungan dekat Cina-Sovyet akan mempersatukan kedua 

kekuatan darat Eurasia-teori Heartland yang ditulis Mackinder. Dengan demikian geopolitik, 

sebagaimana dikatakan Colin Gray, “tidak sekedar sebuah tata gagasan antar berbagai tata 

yang saling bersaing yang membantu memperoleh kejelasan struktur persoalan-persoalan 

kebijakan. Melainkan, ia merupaan sebuah kerangka induk yang tanpa menentukan pilihan 

kebijakan terlebih dahulu, menyaranan faktor-faktor dan kecenderungan-kecenderungan 

jangka panjang dalam tujuan-tujuan keamaan dari komunitas kamanan tertentu yang 

terorganisadi secara kewilayahan”.
48

 

Perubahan-perubahan teknologi telah mengubah nilai penting dan teknologi canggih 

telah menyebabkan hubungan lingkungan yang jauh lebih penting. Sebagaimana yang telah 

dikemukakan, ilmu dan teknologi modern disengaja maupun tidak telah mengubah 

lingkungan.
49

 Ilmu dan teknologi telah membawa “tamu tak diundang” dalam bentuk seperti 

polusi udara, kemacetan lalu lintas, dan kelangkaan sumberdaya. Di abad kedua puluh, laju 

inovasi sains dan teknologi telah demikian cepat melampaui apa yang telah dicapai oleh 

sejarah, dan orang-orang disemua bagian dunia telah ditarik ke orbit teknologi modern. 

Apakah perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi membawa dampak kepada lingkungan 

yang jauh melebihi kemampuan untuk mengatasi dampak tersebut masih tetap merupakan 

permasalahan yang belum terjawab. Yang pasti adalah bahwa hubungan atau keterkaitan 

yang demikian erat muncul antara teknologi, geografi, dan politik internasional.  

                                                
48Colin S. Gray, op. cit., hlm. 11. 
49Lihat, misalnya, Robert Strausz-Hupd, “Social Values and Politics: The Uninvited Guests,”Review of Politics, 

XXX (January 1968), 59-78. Penulislain, George F. Kennan, yang, seperti Strausz-

Hup6,ditelaahdalambabberikutnya, 

telahmengemukakankebutuhanakanorganisasiinternasionaluntukpengumpulan, penyimpanan, 

danpemanggilan data danpenyebaraninformasidankoordinasikegiatan-

kegiatanrisetdanoperasionalterhadapmasalah-masalahlingkungan di tingkatinternasional. Lihat George F. 

Kennan, “To Prevent a World Wasteland,”Foreign Affairs, XLVIII (April 1970), 404. 
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B. INTERNASIONALISASI DAN GLOBALISASI ISU LINGKUNGAN HIDUP” 

Pencemaran lingkungan telah menjadi keprihatinan yang mendalam diakhir abad ke-20 ini. 

Sebagaimana dinyatalan oleh Zbigniew Brzezinski, bangsa yang paling maju teknologinya, 

Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang.telah melahirkan kelompok-kelompok yang paling vocal 

dalam mendukung masalah-masalah yang berkaitan dengan “kualitas hidup”. Ini adalah 

karateristik “abad teknetronik” yang telah ditapaki manusia atau manusia sedang berada di 

ambangnya.
50

 Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan limbah kimiawi dari produk-produk 

peradaban industri yang semuanya lebih nyata di negara-negara maju ketimbang di negara-

negara berkembang, dianggap sebagai penyebab perubahan keseimbangan alam dari laut 

hingga lapisan ozon.  

Dengan demikian di akhir abad ke-20, pustaka hubungan internasional telah 

menghadirkan konvergensi dari beberapa kepentingan utama para pakar dan pembuat 

kebijakan, meliputi masalah kelangkaan sumber daya, pertumbuhan penduduk, dan hubungan 

antara geografi dan kekuatan politik. Analisis baru hubungan geopolitik atau geostrategi 

maujud kembali sebagai hasil dari dampak perkembangan teknologi terhadap hubungan 

internasional secara umum dan khususnya terhadap kebijakan luar negeri negara-negara. 

Karena persepsi terhadap hubungan lingkungan, dan dampak dari lingkungan itu sendiri, 

sangat penting bagi pembuatan keputusan dan kepada perilaku politik pada umumnya, 

mereka yang mempunyai perhatian kepada pengembangan teori-teori perilaku politik di 

tingkat internasional telah menyebabkan pembaharuan kembali minat dalam keterkaitan 

lingkungan. Sistem-sistem politik telah dihipotesiskan sebagai sitem terbuka yang mudah 

dipengaruhi oleh masukan-masukan dari, dan membuat keluaran-keluaran bagi lingkungan 

mereka. Terakhir, masalah-masalah pencemaran dan ekologi dan pertumbuhan penduduk dan 

                                                
50Zbigniew Brzezinski,Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era (New York: Viking,1970), 

hlm. 14. 

 



38 

 

persediaan pangan telah membawa kepada upaya-upaya untuk memprakirakan 

kecenderungan-kecenderungan dan untuk mengembangkan model-model yang sering 

hakekatnya noe-Malthusian. Dengan demikian lingkungan memberi pusat perhatian yang 

unik tidak hanya bagi penteorian lama dan kontemporer, tetapi juga bagi teori analitis dan 

normatif dalam hubungan internasional di tahun-tahun yang akan datang. 

Menurut Neil Carter,  

“Other problems which were once predominantly regional or local in cause and effect, such 

as deforestation, desertification and water scarcity, now have international dimensions”
51

 
(Masalah lain yang semula sebab-akibatnya bersifat regional maupun lokal, seperti 

penggundulan hutan, penggurunan, dan kelangkaan air bersih, sekarang telah mencapai 

dimensi internasional).  

Dengan ungkapan tersebut, Carter bermaksud untuk mengemukakan bahwa masalah 

lingkungan hidup bukan lagi merupakan masalah yang terpisah-pisah yang hanya memiliki 

dampak yang bersifat lokal, namun memiliki efek global. Problem  lingkungan hidup bukan 

lagi menjadi masalah domestik atau milik sekelompok negara yang berdekatan, namun sudah 

menjadi masalah internasional bahkan global. Perkembangan persepsi ini akan membawa 

pada pemahaman bahwa upaya-upaya untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut juga 

seharusnya merupakan upaya kolektif yang bersifat internasional atau global.  

C. GLOBAL COMMONS 

Konsep berikutnya yakni global commons. Ancaman yang kemudian menjadi keprihatinan 

bersama atau global commons
52

mendorong masyarakat internasional untuk menyadari bahwa 

masalah-masalah lingkungan hidup merupakan isu bersama yang melampaui masalah-

                                                
51Carter, Neil. 2007. The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy 2nd Edition. New York: 

Cambridge University Press, hlm. 225. 
52Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), istilah „Global Commons‟mengacu pada domain 

sumber daya atau wilayah yang terletak di luar jangkauan politik masing-masing negara-bangsa. Hukum 

internasional mengidentifikasi empat global commons, yakni: laut lepas, atmosfer,Antartika; dan angkasa luar. 
Wilayah-wilayah tersebut selama ini diatur oleh asas-asas warisan bersama dari kemanusiaan (common heritage 

of humankind) – yakni doktrin akses terbuka (open access)atau disebut mare liberum(free sea for 

everyone)dalam hal laut lepas. Di luar upaya sejumlah negara untuk menguasai sumber daya alam di berbagai 

belahan bumi, Global Commons ini tetap menjadi kekecualian. Lihat 

http://www.unehlm.org/delc/GlobalCommons/tabid/54404/  (diakses 1 Januari 2017). Lihat juga Our 

Planet,majalah terbutan UNEP, September 2011. 

http://www.unep.org/delc/GlobalCommons/tabid/54404/
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masalah suatu bangsa atau negara. Masalah itu membutuhkan aksi bersama untuk 

menghadapi dan menjawab tantangannya. Dalam hal ini, masalah lingkungan global, 

khususnya masalah perubahan iklim merupakan bagian dari problem atmosfer yang dihadapi 

oleh seluruh ummat manusia.Urgensi isu lingkungan global semakin penting bagi masyarakat 

internasional. Kenyataannya, sejumlah komponen biosfer telah rusak sebagai akibat dari 

aktivitas manusia, khususnya aktivitas ekonomi. Tuntutan pemenuhan kebutuhan manusia 

yang sejak revolusi industri dipenuhi oleh perkembangan teknologi produksi massal 

menuntut ketersediaan energi dari sumber daya alam, terutama energi berbahan fosil, seperti 

minyak dan gas bumi. Padahal di setelah menggerakkan mesin-mesin produksi, bahan bakar 

tersebut juga menghasilkan efek samping yakni melepaskan gas buang sebagai limbahnya. 

Oleh karena itu, akibat sampingan dari kehidupan ekonomi manusia, secara akumulatif pada 

gilirannya akan cenderung mengurangi dan bahkan merusak kualitas hidup manusia itu 

sendiri. 

D. SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Konsep berikutnya yakni sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Salah 

satu poin dari politik lingkungan hidup global adalah kesepakatan bahwa masalah-masalah 

lingkungan hidup, sebagiannya, merupakan akibat dari berbagai kegiatan ekonomi.
53

Untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya 

alam, termasuk yang disediakan oleh lingkungan hidup, baik tumbuh-tumbuhan maupun 

hewan, plasma nutfah, maupun beranekaragam makhluk hayati lainnya dengan tanpa 

mempedulikan aspek kelestarian dan pelestariannya. Sudah banyak diketahui bahwa 

eksploitasi ekonomi, langsung atau tidak langsung menyebabkan punahnya berbagai spesies 

tetumbuhan maupun hewan.  Dengan demikian terjadi dilema antara kebutuhan ekonomi dan 

                                                
53Porter, Gareth & Brown, Janet W. 1996. Global Environmental Politics: Dilemmas in World Politics (Col.: 

Westview Press), hlm.13. 
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kelestarian lingkungan. Padahal pertumbuhan populasi dunia yang akseleratif sejak paruh 

kedua abad ke-20 sudah pasti mengakselerasi upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut. 

Maka akibat sampingannya adalah meningkatkan polusi, limbah, dan pengundulan hutan, 

yang kesemuanya itu dapat membahayakan lingkungan hidup. Apabila kegiatan ekonomi 

tersebut telah merusakkan lingkungan hidup secara massif maka pada gilirannya 

perkembangan ekonomi pun akan terancam. Di sejumlah wilayah pertambangan yang dahulu 

sangat makmur, begitu bahan yang ditambang sudah habis, maka tempat tersebut 

ditinggalkan dalam kondisi terbengkelai dengan lingkungan hidup yang sudah rusak dan 

seluruh kegiatan ekonomi pun terhenti.  

Dilema tersebut dikemukakan di dalam Laporan Brundtland (Brundtland Report),
54

 

sedemikian hingga sintesis mengenai pembangunan berkelanjutan atau pembangunan lestari 

sustainable developmenttersebut diperkenalkan ke tengah wacana global mengenai 

pembangunan.  Konsep ini menawarkan alternatif terhadap paradigma lama mengenai 

pembangunan. Paradigma baru pembangunan memuat tujuan utama untuk mencapai 

keselarasan antara kebutuhan (ekonomi) manusia saat ini dan pemeliharaan kelestarian 

lingkungan demi masa depan.
55

 

Salah satu jawaban untuk mengurangi resiko (mitigasi) perubahan iklim adalah 

mengurangi emisi global. Emisi global yang semakin meningkat diakui sebagai salah satu 

penyebab utama degradasi lingkungan hidup. Dengan demikian, sebagian besar upaya yang 

didasarkan pada inisiatif ini dipusatkan untuk mengurangi emisi global melalui penawaran 

kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih ramah terhadap lingkungan hidup. Dari sejumlah 

kegiatan ekonomi, dua fenomena yang dipandang bertanggung jawab terhadap perubahan 

                                                
54Drexhage, J., & Murphy, D. September 2010. Sustainable Development.Dakses dari website PBB: 

http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-

6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdfpada tanggal 1 Januari 2017. 
55“Background”. 1992. UN Conference on Environment and Development.Diakses pada tanggal 10 Januari 2017 

dari http://www.un.org/geninfo/bp/envirp2.html 

http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf
http://www.un.org/geninfo/bp/envirp2.html
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iklim yakni penggundulan hutan (deforestasi)dan degradasi hutan (forest degradation). 

Keduanya muncul dalam skala yang sangat masif dan sekalipun tidak menjadi penyebab 

langsung perubahan iklim, namun fungsi hutan sebagai “paru-paru” yang menyeimbangkan 

iklim dengan cara menyerap karbondioksida dan memproduksi oksigen berkurang sehingga 

karbondioksida yang ada di atmosfer pun mengalami akselerasi. 

Kesadaran akan akibat global dari masalah lingkungan hidup tersebut telah 

mendorong para pemimpin dunia menciptakan gerakan politik untuk mengantisipasi dan 

mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut.
56

 Sejak pelaksanaan KTT Bumi (Earth 

Summit) di Rio de Janeiro tahun 1992, banyak pertemuan-pertemuan berkelas-dunia lainnya 

yang diselenggarakan untuk merumuskan konvensi internasional yang mengatur pemanfaatan 

sumber daya alam, perlindungan terhadap hutan, hingga pelestarian keanekaragaman hayati.
57

 

Salah satu poin penting yang termasuk dalam politik lingkungan global adalah 

kesepakatan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup adalah merupakan akibat dari 

berbagai kegiatan ekonomi manusia.
58

 Dilema antara kemajuan ekonomi dan pelestarian 

lingkungan hidup bersintesis menjadi “pembangunan berkelanjutan” atau sustainable 

development sebagai suatu konsep yang menawarkan paradigma alternatif pembangunan 

untuk mencapai suatu keselarasan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pelestarian 

lingkungan hidup demi masa depan manusia.
59

 Lebih-lebih, Konperensi Tingkat tinggi (KTT) 

Bumi (Earth Summit) pada tahun 1992 yang diselenggarakan di kota Rio de Janeiro, Brazil, 

telah menjadi titik pijak awal dalam mendorong berbagai inisiatif untuk 

mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut. Sejak saat itu, berbagai 

                                                
56

Porter & Brown, op cit., hlm. 2. 
57Gustave S. James dan Peter M. Haas. 2006. Global Environmental Governance. Washington: Island Press, 

hlm. 39. 
58Porter & Brown, op cit., hlm. 13.  
59“Earth Summit: Background.”http://www.un.org/geninfo/bp/envirp2.htmldiakses pada tanggal 10 Januari 

2017.  
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konvensi dan hukum internasional yang mencoba mengatur pemanfaatan sumber daya alam 

pun dibuat. Selain Deklarasi Rio (Rio Declaration) dan Agenda 21 yang diharapkan menjadi  

panduan untuk membicarakan dan mengambil keputusan dalam menyelaraskan antara 

pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup,
60

 inisiatif-inisiatif lainnya yang didasarkan 

pada semangat Earth Summit tersebut yakni Protokol Kyoto (the Tokyo Protocol), Konvensi 

kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC (United Nations Framework 

Convention on Climate Change), Konvensi Keanekaragaman Hayati atau CBD (Convention 

on Biological Diversity) dan Konvensi PBB untuk Memerangi Penggurunan atau UNCCD 

(United Nations Convention to Combat Desertification).
61

 

Di dalam skripsi ini, saya akan menguraikan tentang masalah deforestasi dan 

degradasi hutan di Indonesia sebagai sebuah studi kasus. Hal ini penting karena Indonesia 

merupakan satu di antara tiga negara yang memiliki wilayah hutan hujan tropis terluas di 

dunia setelah Brazil di benua Amerika (Selatan) dan Kongo (Democratic Republic of Congo) 

di benua Afrika.
62

Karena ketiga negara tersebut berada pada atau dekat dengan garis 

katulistiwa (ekuator), maka hutan yang dimilikinya adalah hutan hujan tropis yang 

mengandung paling banyak jenis keanekaragaman hayati (biodiversity) dan juga memiliki 

kandungan plasma nutfah yang sangat kaya. Hutan di ketiga negara tersebut juga mengalami 

gejala deforestasi dan degradasi yang mirip. Namun percepatan yang paling tinggi adalah di 

Indonesia. 

Gejala deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia memiliki akibat ganda, yakni 

lokal maupun global. Secara lokal, penggundulan hutan itu menyebabkan bencana semisal 

banjir dan tanah longsor. Secara global, penggundulan hutan itu berkontribusi terhadap 

                                                
60Ibid. 
61“The Rio Conventions.”http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2916.phpdiakses pada 

pada tanggal 21 Maret 2017.  
62Costenbader, J. & Conway, D.  (2013). The GLOBE Forest Legislation Study: A Review of Forest Legislation 

in Four Countries, Executive Summary. London: The Global Legislators‟ Organisation – GLOBE, hlm. 1. 

http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2916.php
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pemanasan global, karena sebagai “paru-paru bumi”, keberadaan hutan hujan tropis Indonesia 

menempati porsi yang signifikan untuk menyerap emisi karbon global. Dengan demikian, 

upaya global untuk mengurangi emisi, antara lain, dipusatkan untuk menyelamatkan hutan 

hujan tropis Indonesia dengan tetap mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan. 

Namun demikian upaya tersebut tentunya memerlukan biaya yang sangat besar yang tidak 

mungkin untuk disangga oleh Indonesia sendiri sehingga mekanisme pembiayaan lebih lanjut 

juga harus melibatkan berbagai aktor yang bersedia atau yang harus berpartisipasi.  

Akhir-akhir ini, deforestasi masif dan degradasi hutan diidentifikasi sebagai 

penyumbang langsung terhadap kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim global. 

Menurut perkiraan yang dibuat oleh IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 

dalam dekade  1990-an, sekitar 1,6 miliar ton karbon terlepas dari kegiatan deforestasi yang 

mengubah setidaknya 13 juta hektar lahan hutan – kira-kira seluas Nikaragua – menjadi lahan 

non hutan setiap tahun. Proses tersebut menghasilkan, lebih kurang seperlima dari emisi 

karbon total setiap tahunnya.
63

Akibatnya, kesadaran akan fakta ini mendorong berbagai 

inisiatif untuk lebih memperhatikan masalah deforestasi dan degradasi hutan.Salah satu dari 

inisiasi mutakhir dalam perkara ini adalah diciptakannya program REDD (Reducing Emission 

from Deforestation and Forest Degradation)atau program pengurangan emisi akibat 

deforestasi dan degradasi hutan. 

Program REDD tersebut menarik perhatian dalam Konferensi Pihak-pihak 

(Conference of Parties – CoP)ke-13 di Bali, Indonesia, pada tahun 2007.
64

Mula-mula, REDD 

diperkenalkan pada tahun 2005 untuk memusatkan perhatian terhadap masalah pengurangan 

emisi dari deforestasi saja (RED). Itu berarti bahwa negara-negara yang memiliki lahan hutan 

                                                
63Charlie Parker dkk. 2009. The Little REDD+ Book: An updated guide to governmental and non-governmental 

proposals for reducing emissions from deforestation and degradation. Oxford: Global Canopy Program, hlm. 

12. 
64Ibid., hlm. 14.  
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luas diharapkan untuk mengurangi laju deforestasinya dengan kompensasi yang disediakan 

melalui sebuah mekanisme global yang disepakati secara timbal-balik.Pendek kata, gagasan 

dasar REDD sesungguhnya bisa dikatakan cukup sederhana, yakni: 

“Countries that are willing and able to reduce emissions from deforestation should be 

financially compensated for doing so. Previous approaches to curb global deforestation have 
so far been unsuccessful, however, REDD provides a new framework to allow deforesting 

countries to break this historical trend.”
65

(Negara-negara yang bersedia dan mampu 

mengurangi emisi akibat deforestasi selayaknya secara finansial mendapatkan kompensasi 
atas aktivitas tersebut. Pendekatan sebelumnya dalam menghadapi deforestasi global sejauh 

ini tidak berhasil, namun, REDD menyediakan kerangka baru bagi negara-negara yang 

mengalami deforestasi tersebut untuk memangkas kecenderungan sejarah ini). 

 

Kata “kompensasi finansial” itulah yang menyebabkan REDD sering disebut sebagai 

mekanisme perdagangan karbon karena mengasumsikan emisi karbon sebagai sebuah 

komoditi yang dapat diperdagangkan. Ringkasnya, negara-negara sedang berkembang yang 

masih memiliki hutan alam dalam jumlah yang banyak “dicegah” agar tidak menebang 

hutannya sekalipun itu demi tuntutan pembangunan atau kebutuhan ekonomi. Mereka justru 

diminta untuk memelihara hutan tersebut dan negara industri maju yang menjadi pemasok 

emisi karbon membayar pencegahan deforestasi dan degradasi hutan tersebut dengan 

sejumlah uang sebagai kompensasi yang dapat dipergunakan oleh negara penerima untuk 

membangun tanpa merusak hutannya sendiri. 

Sebagai sebuah program pelestarian lingkungan hidup, program tersebut pada 

dasarnya memiliki tiga lingkup sebagai opsi aktivitas untuk dipilih oleh pemerintah maupun 

oleh lembaga-lembaga non-pemerintah. Ketiga lingkup tersebut yakniReducing emissions 

from deforestation (RED), yakni pengurangan emisi dari deforestasi; Reducing emissions 

from deforestation and degradation (REDD), yakni pengurangan emisi akibat deforestasi dan 

degradasi hutan, dan Reducing emissions from deforestation and degradation and 

enhancement of carbon stocks (REDD+), yakni pengurangan emisi akibat deforestasi dan 
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degradasi hutan serta peningkatan cadangan karbon, baik dengan penanaman kembali hutan-

hutan yang sudah gundul maupun pemberdayaan masyarakat agar mempunyai kebiasaan atau 

budaya menanam tanaman penyimpan karbon.
66

Pilihan terhadap ketiga opsi tersebut bisa 

berbeda dari satu dan lain lembaga, bergantung atas pertimbangan mereka sendiri.  

Tabel berikut ini menggambarkan pilihan-pilihan yang berbeda dari organisasi baik 

pemerintah maupun non pemerintah di seluruh dunia berkaitan dengan program tersebut. 

 

Tabel 2.1 Daftar Lingkup Aktivitas REDD  

No Pilihan Pemerintah Non Pemerintah 

1 RED (Deforestation) - IDDRI & CERDI 

2 REDD (Deforestation and 
Forest Degradation) 

Brazil, Canada, Central 
Africa, Malaysia, New 

Zealand, Panama 

Joanneum Research, JRC, 
IIASA, Greenpeace, HSI, 

EDF & IPAM & ISA, 

CATIE, CCAP  

3 REDD+ (Deforestation and 
Forest Degradation plus 

Enhancement)  

AOSIS, Australia, CfRN, 
China, Colombia, 

European Union, India, 

Indonesia, Japan, Mexico, 
Norway, Tuvalu, USA. 

WHRC, TNC, TCG, 
CSERGE 

Sumber: disunting dari Charlie Parker dkk., The Little REDD+ Book, hlm. 36-70. Untuk 

mengetahui kepanjangan nama-nama yang disingkat di dalam tabel tersebut lihat pada Daftar 

Singkatan.  

 

 

Dengan demikian, REDD meliputi berbagai aktivitas, termasuk konservasi hutan, 

tata-kelola hutan lestari (sustainable forest management), dan peningkatan cadangan karbon. 

Tata-kelola hutan lestari mengacu pada sejumlah proyek yang berkaitan dengan upaya untuk 

mengurangi emisi dan bahkan meningkatkan cadangan karbon melalui perubahan strategi 

tata-kelola hutan. Tata-kelola ini meliputi implementasi dari penataan penebangan kayu hutan 

untuk meminimalisir deforestasi di sekitar area yang sekarang mengalami deforestasi tersebut 

danmemperluas siklus penebangan kayu hutan untuk memungkinkan bagi penigkatan 

cadangan karbon. Peningkatan cadangan karbon tersebut bisa meliputi restorasi hutan, 
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reforestasi (penghutanan kembali), dan aforestasi atau penggantian produk hutan dengan non-

hutan. Kegiatan tambahan terhadap REDD inilah yang menjadikan progran REDD kemudian 

disebut dengan skema REDD+ (plus). 

Berdasarkan hal-hal tersebut, REDD+ dapat dilihat sebagai suatu skema kebijakan 

yang bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi untuk wilayah-wilayah hutan yang 

terpelihara. Sementara sejauh ini, baik pemerintah maupun masyarakat mendapatkan nilai 

ekonomi dari hutan hanya melalui kegiatan penebangan dan penjualan produk-produk hutan. 

REDD+ mencoba untuk mengubah insentif ekonomi ini dengan harapan untuk mendorong 

para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama dan bekerja sama memelihara 

kelestarian hutan. Mekanisme ini bertujuan untuk menstabilkan emisi gas karbondioksida ke 

atmosfer melalui penyediaan insentif finansial bagi pengurangan atau pemisahan atau 

penghentian deforestasi. REDD+ diakui sebagai sebuah intervensi positif terhadap proses 

pembangunan di negara-negara sedang berkembang yang cenderung merusak lingkungan. 

Dengan skema REDD+, sangatlah mungkin bagi negara-negara sedang berkembang untuk 

memelihara laju pembangunannya namun juga tetap mampu untuk menjaga kelestarian 

lingkungannya. 

Dapat dikatakan bahwa skema program REDD+ merupakan skema paling mutakhir 

dalam pendegahan deforestasi dan degradasi hutan. Skema ini tidak hanya bersifat saling 

menguntungkan antara negara pendonor dengan negara penerima kompensasi, namun juga 

skema yang memberikan peluang bagi aktor-aktor non-pemerintah untuk berperan dalam 

pencegahan perubahan iklim global.  

Setelah memahami skema REDD+ sebagaimana dibahas dibab ini, selanjutnya kita 

akan menempatkannya dalam konteks di mana Indonesia telah lama mencoba mengatasi 

problem penggundulan dan degradasi hutan. Bab berikutnya akan membahas mengenai 
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problema kehutanan di Indonesia. 


