
 

IR 101: Green Theory 

Green Theory merupakan pemikiran para ekologis dalam memandang suatu alam 

atas kepentingan dari alam itu sendiri, tanpa melihat kepentingan keamanusiaan 

terhadap alam tersebut. Secara sederhananya, Green Theory merupakan sub-

bagian dari teori-teori Hubungan Internasional yang membahas kerja sama 

lingkungan hidup antar negara.1 Tulisan ini akan menganalisis tentang Green 

Theory dan urgensinya sebagai salah satu teori dari Hubungan Internasional. 

Istilah ‘hijau’ yang dikemukakan dalam tulisan ini merujuk pada kepedulian 

lingkungan.  

 

Menurut Goodin (1992), Green Theory memiliki orientasi dalam bagaimana kita 

harus menghargai, oleh siapa, serta cara mendapatkan nilai-nilai dari alam 
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tersebut. Green Theory percaya bahwa isu-isu lingkungan menimbulkan 

pertanyaan tentang hubungan antar individu dalam konteks komunitas dan 

pengambilan keputusan secara kolektif. Dalam masalah lingkungan, pertanyaan-

pertanyaan ini berupa pertanyaan pada tingkat komunitas politik mana kita harus 

mencari solusi. Pada akhirnya, jawaban dari pertanyaan tersebut akan ditemukan 

dalam ide-ide tentang asosiasi politik berdasarkan hubungan ekologis pada suatu 

negara. Jika dilihat secara tradisional, maka masalah lingkungan dapat dengan 

mudah ditambahkan ke daftar masalah yang ditangani dengan cara yang ada, 

serta untuk tujuan yang ada.2 

 

Green Theory berupaya dalam mempromosikan keadilan lingkungan secara 

global. Keadilan yang dimaksud adalah dengan mengurangi risiko-risiko yang 

berdampak terhadap ekologis secara luas. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, teori ini berorientasi pada suatu masalah dan bersifat kritis, serta 

interdisipliner. Dalam upaya mereka untuk mempromosikan keadilan lingkungan 

secara global, para sarjana Hubungan Internasional yang berfokus pada teori ini, 

berusaha untuk mengartikulasikan keprihatinan banyak suara tradisional di 

pinggiran hubungan internasional; mulai dari lingkungan organisasi non-

pemerintah, ilmuwan ekologi, ekonom ekologi, partai politik hijau, masyarakat 

adat, serta semua orang yang berusaha mengubah pola perdagangan global, 

bantuan, dan utang untuk mempromosikan pola pembangunan yang lebih 

berkelanjutan.3 

 

Awal Mula dan Green Theory dalam Hubungan Internasional 
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Pada akhir 1980-an, teori sosial dan politik ‘hijau’ muncul atas keprihatinan 

manusia dengan melakukan gerakan sosial baru terkait kepedulian terhadap 

lingkungan, perdamaian, anti-nuklir, dan perempuan. Pada masa ini, gerakan 

tersebut juga mempelopori pembentukan gelombang partai hijau baru pada 1980-

an. Politik hijau memiliki empat pilar utama, yaitu; tanggung jawab ekologis, 

keadilan sosial, non-kekerasan, dan demokrasi akar rumput. Dalam hal ini, politik 

hijau merupakan satu-satunya wacana dan praktik global baru yang menentang 

globalisasi neoliberal.4 

 

Pada awal 1990-an, teori politik hijau telah mendapat pengakuan sebagai tradisi 

politik baru·yang telah muncul sebagai penantang ambisius terhadap dua tradisi 

politik pada abad ke-20 (liberalisme dan sosialisme). Green Theory memiliki 

cabang normatif dan cabang ekonomi politik. Cabang normatif dari Green Theory 

membahas persoalan tentang masalah keadilan, hak, demokrasi, 

kewarganegaraan negara, dan lingkungan. Sedangkan, pada cabang ekonomi 

politik, Green Theory membahas persoalan yang berkaitan dengan pemahaman 

hubungan antara negara, ekonomi, dan lingkungan.5 

 

Permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia memiliki 

sejarah yang panjang dan kompleks. Krisis ekologi di peradaban modern ditandai 

dengan kegagalan manusia dalam memahami pentingnya hakikat alam, sehingga 

mengakibatkan sikap eksploitatif tanpa memperdulikan dampak yang akan terjadi 

terhadap alam tersebut. Berbeda dengan ancaman militer yang dilakukan secara 

sengaja, spesifik, dan memerlukan tanggapan segera, masalah lingkungan 
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biasanya timbul secara tidak sengaja, menyebar, dan cenderung lama. 

Permasalahan lingkungan juga melibatkan berbagai aktor-aktor, dan memerlukan 

kerja sama antar pihak yang terlibat. 

 

Peran Green Theory dalam Isu Perubahan Iklim 

Permasalahan perubahan iklim yang telah disebabkan oleh aktivitas manusia 

merupakan salah satu masalah lingkungan yang berdampak terhadap seluruh 

makhluk hidup di Bumi. Para ilmuwan memperkirakan bahwa jika emisi gas rumah 

kaca terus berlanjut, dunia akan menghadapi kepunahan massal; kelangkaan air, 

energi dan makanan, dan sebagainya. Menurut IPCC, negara berkembang dengan 

berpenghasilan rendah diperkirakan akan mengalami penderitaan yang tinggi 

akibat perubahan iklim.6 Selain itu, perubahan iklim akan mengakibatkan 

ketidaksetaraan diantara manusia dalam mengakses kebutuhan dasar seperti; 

makanan dan minuman, alat kesehatan, dan air bersih. 

 

Menanggapi permasalahan ini, masyarakat internasional melakukan perundingan 

yang dinamakan United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC), yang diratifikasi pada Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992. 

Tujuan dari perundingan tersebut adalah untuk mencapai stabilitas konsentrasi 

dari gas rumah kaca di atmosfer guna mencegah gangguan antropogenik yang 

berbahaya terhadap sistem iklim.7 Dalam Pasal 3, UNFCCC juga menetapkan 

prinsip dasar pembagian beban emisi yang adil bagi setiap negara.8 Di bawah 

kesepakatan Protokol Kyoto, negara-negara industri sepakat untuk mengurangi 
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tingkat emisi gas rumah kaca dengan rata-rata 5,2% (2012). Protokol Kyoto 

bersifat mengikat secara hukum bagi setiap negara yang terlibat didalamnya.9 

Dalam hal ini, Amerika Serikat dan Australia merupakan negara industri yang 

menolak untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Kedua negara tersebut 

berpendapat bahwa Protokol Kyoto cacat karena tidak mengharuskan negara 

berkembang besar (seperti China) untuk melakukan pengurangan emisi wajib.10 

 

Amerika Serikat juga telah berusaha untuk menghindari Protokol Kyoto dengan 

membuat kesepakatan alternatif terkait perubahan iklim pada tahun 2004, yang 

dikenal dengan Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate (APP). 

APP memiliki tujuh anggota, diantaranya; Amerika Serikat, Kanada, China, 

Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Pakta tersebut tidak memuat kerangka 

waktu ataupun mekanisme kepatuhan seperti Protokol Kyoto. Tujuan pakta ini 

adalah mempromosikan pengembangan teknologi untuk perubahan iklim secara 

sukarela.11 

 

Mengingat ruang lingkup tantangan perubahan iklim, dan kompleksitas masalah 

yang terlibat, tidak mengherankan bahwa hal itu telah menimbulkan keragaman 

analisis teoritis dan tanggapan dari disiplin Hubungan Internasional. Dikutip dari 

buku Eckersley (2007), Green Theory memiliki dua kontribusi berbeda dalam 

permasalahan ini. Pertama, teori ini telah menawarkan analisis dan penjelasan 
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alternatif tentang masalah politik dan proses negosiasi internasional dengan 

pendekatan rasionalis arus utama. Kedua, teori ini telah mempromosikan wacana 

normatif baru yang telah menghasilkan proposal kebijakan alternatif yang telah 

mendominasi negosiasi internasional sejauh ini.12 
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