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Peningkatan emisi gas rumah kaca berasal dari pertumbuhan industri yang 

terus meningkat di suatu negara sehingga Organisation for Economic 

Development Cooperation (OECD) menghimbau negara-negara terutama negara 

anggotanya untuk melakukan mitigasi. Meningkatnya pertumbuhan industri di 

Korea Selatan menimbulkan ancaman perubahan kondisi iklim yang  membuat 

kenaikan suhu permukaan di Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan implementasi Penghijauan Industri  Korea Selatan studi pada 

Samsung Electronics tahun 2009-2013 dalam Prespektif Neorealisme yang 

dianalisis melalui konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pilar keberlanjutan 

ekonomi dengan kriteria pertumbuhan, pembangunan dan produktivitas. 

Neorealisme merupakan teori Hubungan Internasional yang menganggap kerja 

sama antar negara melalui Organisasi Internasional mungkin dilakukan. 
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data sekunder serta analisis data yang 

dilakukan secara deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mengumpulan data 

melalui jurnal, buku, publikasi, informasi resmi dari website Pemerintah Korea 

Selatan dan website Samsung Electronics. 

Hasil penelitian ini adalah, Penurunan emisi gas rumah kaca berperan 

dalam pencapaian kepentingan nasional Korea Selatan yaitu menjamin kehidupan 

yang layak bagi masyarakatnya. Pemerintah Korea Selatan serta didukung oleh 

organisasi internasional OECD dan United Nation Environment Programme 

(UNEP) dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Berhasilnya implementasi 

Penghijauan Industri mampu mencapai kepentingan keamanan dan ekonomi 

Korea Selatan serta menempatkan Korea Selatan sebagai negara yang memiliki 

kekuatan (power) untuk mendukung negara-negara lain agar 

mengimplementasikan kebijakan serupa. Hal tersebut karena isu perubahan iklim 

sudah menjadi permasalahan bersama, sehingga diperlukan kerja sama dari semua 

pihak. 

Kata Kunci: Neorealisme, Implementasi Kebijakan Publik, Kepentingan Nasional, 

dan Pembangunan Berkelanjutan 
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ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF GREENING OF INDUSTRY IN ROK 

 (STUDY ON SAMSUNG ELECTRONICS) 2009-2013 

IN REALISM PERSPECTIVE 

 

 

 

BY 

 

 

FIKA RESTIAKIRTI 

 

 

 

 

The increase in greenhouse gas emissions stems from the growing 

industrial growth in a country had made Organization for Economic Development 

Cooperation (OECD) to warn all member countries to mitigate the problems. The 

growing industrial growth in ROK poses threat to climatic changing conditions 

that causing the surface temperatures increase. This study aims to explain the 

implementation of the ROK Greening of Industry study at Samsung Electronics 

2009-2013 in Neorealism prespective which analyzed by sustainable development 

concept of economic sustainability pillar with the criteria; growth, development 

and productivity. Neorealism is a theory of International Relations that considers 

cooperation between countries with International Organisation is possible. 

The research used qualitative research methods, techniques of secondary 

data collection and data analysis conducted descriptively. In this study the authors 



Fika Restiakirti 

collected data through journals, books, publications, official information from the 

South Korean Government website and Samsung Electronics website.  

The results is, GHG emission reductions play a role in achieving ROK 

national interest in ensuring a decent life for the people of country. The 

Government of ROK supported by international organizations OECD and United 

Nations Environment Program (UNEP) to achieving the national interests. The 

successful implementation of Greening of Industry is able to achieve the security 

and economic interests of ROK and put ROK as a country with power to support 

other countries to implement similar policies. Because the issue of climate change 

has become a common problem, required cooperation from all parties. 

Keywords: Neorealism, Implementation of Public Policy, National Interest, and 

Sustainable Development 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Dinamika Ilmu hubungan internasional terus berkembang seiring 

dengan berkembangnya zaman, studi hubungan internasional tidak lagi 

mengkaji hubungan antar negara-negara melainkan juga mencakup 

hubungan antara aktor-aktor seperti organisasi internasional, individu 

ataupun multinational corporation (MNC). Dalam studi hubungan 

internasional, terdapat teori Neoralisme yang merupakan teori klasik yang 

merupakan bentuk baru dari teori pendahulunya yaitu Realisme.  

Neorealisme berasumsi bahwa meskipun negara bertindak sebagai 

aktor yang dominan, aktor-aktor lain seperti institusi dan organisasi 

internasional merupakan aktor penting dalam hubungan internasional.
1
 

Neorealisme menyebutkan bahwa negara memiliki kepentingan nasional 

yang harus dicapai, untuk mencapai kepentingan nasional tersebut maka di 

butuhkan alat sebagai bentuk upaya yang dilakukan. Upaya tersebut dapat 

berupa kerja sama negara-negara melalui organisasi internasional. 

Neorealisme menganggap kerja sama antar negara melalui organisasi 

internasional mungkin untuk dilakukan meskipun neorealisme masih tetap 

pesimis terhadap hasil dari kerja sama tersebut. Dengan menggunakan 

                                                           
1
 Waltz,  N Kanneth. (1979). Theory of International Politics. Addison-Wesley. University of 

California. Berkeley. Hal. 90 
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prinsip neorealisme, Globalisasi muncul sebagai fenomena yang 

berkembang dalam dunia hubungan internasional. 

Globalisasi telah menjadikan interaksi antar negara sudah tidak 

memiliki batas ruang dan waktu sehingga aktivitas yang terjadi 

menimbulkan adanya tanpa batas (borderless) yaitu suatu keadaan 

memudarnya batas-batas terhadap aktivitas dunia internasional. 

Globalisasi didefinisikan sebagai liberalisasi yang mengacu pada proses 

menurunnya batas-batas antar negara dalam rangka menciptakan suatu 

negara yang terbuka atau tanpa batas (borderless).
2
 Globalisasi 

menjadikan negara untuk saling bersaing agar tetap eksis dalam dunia 

internasional. Aktivitas perdagangan internasional merupakan bentuk dari 

interaksi antar negara yang ditimbulkan oleh adanya globalisasi.  

Perdagangan internasional merupakan sebuah aktivitas pertukaran 

barang atau jasa lintas negara yang sebelumnya terdapat kesepakatan 

bersama antar pemerintah dari suatu negara dengan negara lainnya. 

Perdagangan bebas mengacu pada penghapusan kebijakan pemerintah 

yang membuat kesulitan bagi komoditi maupun layanan yang diproduksi 

di suatu negara untuk dijual ke negara lain sehingga perdagangan 

internasional mampu menjadi alat untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi negara.
3
 Pasar bebas merupakan bentuk nyata dari perdagangan 

internasional sehingga aktivitas perdagangan seperti ekspor dan impor 

antar negara menjadi lebih mudah untuk dilakukan karena adanya 

penurunan tarif dalam aktivitas perdagangan. Perdagangan bebas 

                                                           
2
 Scholte, Jan Aart. (2001) . The Globalization of World Politics. Oxford University Press, Hal. 13 

3
  Ikbar, Yanuar.  (2006). Ekonomi Politik Internasional -Konsep dan Teori Jilid 1.  PT Refika 

Aditama, Hal. 116 
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dilakukan oleh negara atapun aktor non-negara seperti perusahaan. 

Perdagangan bebas yaitu aktivitas komersial yang dijalankan secara bebas 

dari perbatasan nasional. Dengan adanya perdagangan bebas maka 

permintaan pasar internasional akan terus naik sehingga menimbulkan 

adanya peningkatan terhadap angka produksi. 

 Peningkatan angka produksi dapat berpengaruh terhadap volume 

limbah yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan bahan-bahan 

pencemar lingkungan yaitu pencemar kimiawi yang terdiri dari 

hidrokarbon serta bahan-bahan lain hasil turunan dari sulfur, nitrat, fosfat, 

logam-logam berat fluorida. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang 

digunakan oleh banyak perusahaan dalam melakukan produksi.
4
 Hal inilah 

yang menjadi tantangan bagi sektor industri yang ingin tetap eksis di 

lingkungan bisnis akan beroperasi secara efektif dan efesien. Dari sisi 

ekonomi maka keberadaan industri akan berpengaruh terhadap pendapatan 

negara. Di sisi lain dalam aspek lingkungan keberadaan industri justru 

merujuk pada dampak negatif yang ditimbulkan akibat limbah hasil 

produksi tersebut sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan 

perubahan iklim. 

Adapun efek samping yang dirasakan oleh makhluk hidup, 

khususnya akibat dari timbulnya industri-industri yaitu berupa pencemaran 

lingkungan dari limbah yang dihasilkan. Munculnya industri-industri 

terutama dalam skala besar akan memperburuk kondisi alam karena 

limbah hasil produksi mengandung bahan-bahan kimia yang beracun. 

                                                           
4
 Sembel, T Djante. (2015). Toksikologi Lingkungan. Percetakan CV ANDI OFFSET. Yogyakarta. 

Pp39-41) 
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Pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah hasil produksi dapat 

memengaruhi kualitas hidup di lingkungan sekitar industri karena siklus 

alam dan makhluk hidup di dalamnya yang saling berkaitan. Pencemaran 

lingkungan dan kerusakan sumber daya alam berdampak negatif karena 

menurunnya kualitas hidup dan timbulnya ancaman atau bahaya bagi 

kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan 

terganggunya sistem alami.
5
  

Pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh industri akan 

berdampak pada kualitas lingkungan tempat tinggal makhluk hidup 

sehingga memicu terjadinya perubahan iklim. Aktivitas manusia yang 

tidak mampu menjaga lingkungan sekitar akan merusak alam. Berdasarkan 

laporan dari Interngovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 

dalam Fourth Assessment Report tahun 2007, menegaskan bahwa 90% 

penyebab terjadinya perubahan iklim berasal dari aktivitas manusia atau 

hasil kegiatan manusia.
6
  

Revolusi industri mengakibatkan persaingan antar industri semakin 

meningkat sehingga memicu pemilik modal untuk mengeksploitasi sumber 

daya agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Hal tersebut 

berdampak buruk terhadap lingkungan karena aktivitas yang dilakukan 

merujuk pada kerusakan lingkungan. Adapun isu-isu lingkungan yang 

terus berkembang menjadi perhatian penting karena dampaknya dapat 

mengancam keberlangsungan hidup sehingga  menimbulkan adanya kerja 

sama-kerja sama yang dilakukan terkait isu lingkungan. Dalam konteks ini 

                                                           
5
 Rahmadi, Takdir. (2011) . Hukum lingkungan di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Hal. 6-7 

6
 R.K, Pachauri & A, Reisinger. (2007). Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. Geneva. Hal. 44 



5 

 

diperlukan adanya kerja sama antara negara dengan negara, negara dengan 

organisasi internasional, maupun antar organisasi internasional.
7
 

Isu lingkungan yang semakin kompleks memaksa setiap aktor 

internasional untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan isu 

lingkungan global.
8
 Organisasi internasional merupakan bentuk dari 

adanya kerja sama yang dilakukan antar negara untuk mencapai tujuan dan 

memecahkan permasalahan bersama. Organisation for Economic 

Coorperation Development (OECD) adalah organisasi yang dibentuk pada 

20 September 1961 dan bergerak dalam kerjasama ekonomi dan 

pembangunan serta mewujudkan stabilitas perekonomian yang 

berkelanjutan antar negara anggotanya. Strategi Pertumbuhan Berwawasan 

Lingkungan semakin menjadi bagian penting dari berbagai kegiatan 

analisis organisasi ini.
9
  Pada tahun 1996, Korea Selatan resmi menjadi 

anggota OECD dalam upaya kerja sama pembangunan ekonomi yang 

berwawasan lingkungan. Korea Selatan menjadikan industri sebagai alat 

untuk melakukan pembangunan perekonomiannya. 

Dalam menanggapi isu lingkungan seperti perubahan iklim, OECD 

sebagai organisasi internasional yang menaungi negara-negara besar di 

dunia memiliki kesempatan untuk mengajak 35 negara anggotanya  untuk 

melakukan mitigasi terhadap ancaman perubahan iklim. Oleh sebab itu, 

pada tanggal 6 Maret 2008 yang bertempat di Oslo, Norwegia OECD 

                                                           
7
 Sutrisno, H.M. (2010). Langkah Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup Sebuah Kajian 

Teoritis Yuridis Normatif. UNSIKA Kediri 
8
 Hartati, Anna Yulia. (2012). Global Environmental Regime: Ditengah Perdebatan Paham 

Antroposentris Versus Ekosentris. Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional UNWAHAS.  Vol. 

12 No.2 Juli 2012 Hal. 7 
9
 OECD (2012). Aktif bersama Asia Tenggara. OECD Global Relation Secretariat. Hal. 77 



6 

 

mengadakan forum mengenai “Sustainable Development and Climate 

Change: International and National Perspectives”. Dalam forum tersebut, 

Angel Gurria yang menjabat sebagai Sekertaris Jendral OECD 

menyatakan bahwa apabila perubahan iklim tidak dimitigasi, maka 

perkiraan emisi global diperkirakan akan meningkat lebih dari 50% pada 

thaun 2050 yang menyebabkan suhu dunia naik antara 1,7°-2,4° C.
10

 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka negara harus melakukan mitigasi 

terhadap ancaman perubahan iklim guna melindungi perekonomian 

negaranya.  

Korea Selatan melakukan upaya untuk meningkatkan 

pembangunan ekonomi dengan mengksplorasi industri yang dimilikinya. 

Industri cukup berperan penting dalam pembangunan perekonomian di 

Korea Selatan. Industri mayoritas yang berada di Korea Selatan adalah 

industri semi konduktor, otomotif atau mobil, galangan kapal, elektronik, 

peralatan kosmetik, alat telekomunikasi, baja dan kimia.
11

 Neraca 

perdagangan Korea Selatan memperlihatkan peningkatan dalam sektor 

perdagangan. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa neraca perdagangan Korea 

Selatan dalam rentang waktu 2006 sampai tahun 2016. Sebagaimana 

terlihat di Gambar 1.1 bahwa neraca perdagangan Korea Selatan 

mengalami surplus yaitu angka ekspor lebih besar dibandingkan dengan 

angka impor. Peningkatan neraca perdaganan Korea Selatan mampu 

                                                           
10

OECD.http://www.oecd.org/env/seminaronsustainablepembangunanandclimatechangeinternation

alandnationalperspectives.htm Diak 
11

  Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea (2012). Korea: Dulu dan Sekarang, Kemetrian 

Budaya Olahraga dan Pariwisata, Jongno-gu Seoul Hal. 78 

 

http://www.oecd.org/env/seminaronsustainabledevelopmentandclimatechangeinternationalandnationalperspectives.htm
http://www.oecd.org/env/seminaronsustainabledevelopmentandclimatechangeinternationalandnationalperspectives.htm
http://www.oecd.org/env/seminaronsustainabledevelopmentandclimatechangeinternationalandnationalperspectives.htm
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melebihi 5000 USD Million. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa 

eksplorasi industri yang dilakukan Korea Selatan berhasil. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 Neraca Perdagangan Korea Selatan 

Sumber :  Ministry of Trade, Indusrty & Energy <www.tradingeconomic.com > 

 

 

Pertumbuhan industri menyebabkan emisi gas buang yang 

dihasilkan Korea Selatan terus meningkat. The main drivers for increased 

energy consumption have shifted to the residential and industrial sectors, 

reflecting both higher standards of living and a booming export 

economy.
12

 (Pendorong utama terhadap meningkatnya konsumsi energi 

telah bergeser ke sektor perumahan dan industri, menggambarkan standar 

tinggi keduanya dalam kehidupan dan ekspor ekonomi). Kondisi tersebut 

membuat industri menjadi perhatian pemerintah Korea Selatan agar 

pertumbuhannya dapat diselaraskan dengan kelestarian lingkungan.  

Meningkatnya pertumbuhan industri menimbulkan dampak seperti 

kerusakan ekosistem yang berada di sekitar pabrik industri. Pembuangan 

limbah yang di lakukan dengan cara membuang ke sungai menyebabkan 

terjadinya pencemaran terhadap kualitas air di lingkungan sekitar pabrik. 

                                                           
12

 Mazzetti , Maggie. (2012). Assessing South Korea’s National Strategy for Green Economic 

Pertumbuhan. US-Korea Institute at SAIS 

http://www.tradingeconomic.com/
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Ketersediaan air bersih di Korea Selatan berada di posisi ke-20 di antara 

29 negara OECD dan ketersediaan air tawar per kapita hanya berada di 

posisi 129 di antara 153 negara-negara di dunia, kondisi tersebut 

menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengamankan sumber 

daya air yang cukup.
13

 Permasalahan tersebut menjadikan Korea Selatan 

sebagai negara dengan resiko banjir dan kekeringan yang tinggi.  

Permasalahan-permasalahan lingkungan yang timbul akibat adanya 

industri seperti limbah dan polusi menjadikan emisi gas buang di Korea 

Selatan ikut meningkat. While Korea’s emissions almost doubled between 

1990 and 2005, 83% of the increase occurred by 2000.
14

 (Sementara emisi 

Korea hampir meningkat dua kali lipat antara tahun 1990 dan 2005, 

kenaikan hingga 83% dari yang terjadi pada tahun 2000). Perubahan 

kondisi iklim di Korea Selatan tersebut disebabkan adanya peningkatan 

emisi gas rumah kaca sehingga membuat suhu permukaan di Korea ikut 

berubah. Over the last century, climate records show that South Korea’s 

average temperature has increased by 1.5°C, more than twice as much as 

the global average of 0.7°C. Seoul’s temperature alone has increased by 

2.5°C.
15

 (Selama beberapa abad terakhir, catatan iklim menunjukkan 

bahwa suhu rata-rata Korea Selatan telah meningkat sebesar 1,5° C dua 

kali lipat dari rata-rata global sebesar 0,7° C selain itu suhu Seoul sendiri 

telah meningkat sebesar 2,5°C). 

                                                           
13

 Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea. (2012). Korea: Dulu dan Sekarang, Kemetrian 

Budaya Olahraga dan Pariwisata. Jongno-gu Seoul. Hal 72 
14

 Jones, S Randall & Yoo, Byungseo. (2010). Mitigating Climate Change And Developing New 

Pertumbuhan Engines, Economic Working Paper no. 798 
15

 Mazzetti, Maggie. (2012). Assessing South Korea’s National Strategy for Green Economic 

Pertumbuhan. US-Korea Institute at SAIS 



9 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah berupaya untuk tetap 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada industri dengan 

mengeluarkan strategi yang tidak membahayakan lingkungan. Pada 

tanggal 15 Agustus 2008 bertepatan dengan ulang tahun Republik Korea 

ke-60 Presiden Lee Myung-Bak mengumumkan strategi yang merupakan 

visi baru untuk memandu pembangunan jangka panjang negara yaitu “low 

carbon, green growth”. Green growth  merupakan konsep baru dalam 

pembangunan ekonomi berupa konsep pertumbuhan hijau yang muncul 

akibat adanya kesadaran manusia akan pencemaran lingkungan dan 

perubahan iklim yang akhir-akhir ini menyita perhatian masyarakat dunia.  

Adapun strategi objektif yang dilakukan oleh pemerintah adalah 

Five Year Plan tahun 2009-2013 yang merupakan bentuk aksi strategi dari 

low carbon green growth.
16

 Strategi tersebut merupakan rencana-rencana 

yang disusun oleh pemerintah Korea Selatan untuk membangun ekonomi 

ramah lingkungan.  

Pada tabel 1.1 akan menjelaskan mengenai rincian strategi Five 

Year Plan Korea Selatan beserta arah kebijakan yang akan dilaksanakan.  

Strategi Five Year Plan Korea Selatan memiliki tiga bentuk aksi strategi 

serta sepuluh arah kebijakan dalam upaya pembangunan ekonomi yang 

berlandaskan lingkungan. Dalam penelitian ini, strategi yang diteliti adalah 

                                                           
16

 United Nation Enviromental Program (2010). Overview of The Republic of Korea’s National 

Strategy for Green growth. UNEP. Hal. 14 
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arah kebijakan Penghijauan Industri (Greening of Industry).
17

 dari strategi 

Creation of new growth engines. 

Tabel 1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Five Year Plan Korea 

 

 Selatan  

 

 

 

 

Sumber : United Nations Environtment Programme 2010 

 

 

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah Implementasi 

Penghijauan Industri (Greening of Industry) studi pada Samsung 

Electronics Tahun 2009-2013. Penghijauan industri merupakan bagian 

dari strategi Five Year Plan Korea Selatan tahun 2009-2013 yang 

termasuk ke dalam strategi kedua yaitu Creation of new growth engines. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat upaya Pemerintah 

Korea Selatan dalam melakukan Penghijauan industri yang merupakan 

arah kebijakan dari Five Year Plan di Korea Selatan Tahun 2009-2013 

dengan studi pada Samsung Electronics dalam Perspektif Neorealisme 

Samsung Electronics merupakan industri yang cukup berperan 

penting dalam perekonomian Korea Selatan. Produksi Samsung 

Electronics  terus meningkat sampai tahun 2008 hingga mencapai 121,294 

                                                           
17

 Dalam penelitian ini, Greening of Industry akan diterminologikan menjadi Penghijauan Industri 
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KRW Billion sehingga mampu menyokong pendapatan Korea Selatan 

dalam sektor Industri.
18

 Isu pemanasan global yang disebabkan oleh 

Industri menjadi perhatian pemerintah Korea Selatan dan kemudian 

ditanggapi oleh Samsung Electronics dengan berkontribusi dalam 

Penghijauan industri. 

Berdasarkan paparan diatas maka penulis merumuskan masalah 

yang akan di teliti : 

Bagaimana Implementasi Penghijauan Industri (Greening of 

Industry) Korea Selatan (Studi pada Samsung Electronics) Tahun 

2009-2013 dalam Perspektif Neorealisme? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjabarkan upaya yang 

dilakukan Pemerintah Korea Selatan dalam mengimplementasikan  

Penghijauan industri Korea Selatan tahun 2009-2013 dengan studi pada 

Samsung Electronics. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

1.4.1 Secara Teoritis 

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

mengembangkan konsep-konsep terkait ekonomi dan 

lingkungan dalam konteks Hubungan Internasional khususnya 

konsep pembangunan berkelanjutan. 

                                                           
18

 Samsung (2008). Annual Report Samsung. Korea Selatan 
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1.4.2 Secara Praktis 

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi 

Pemerintah Korea Selatan terkait penghijauan industri. 

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi 

Pemerintah Indonesia agar dapat menjadi referensi untuk 

mengambil kebijakan serupa.  

1.4.2.3 Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi 

penulis dan pembaca pada umumnya tentang Penghijauan 

Industri. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

 

Penelitian ini menjelaskan implementasi penghijauan industri pada 

Samsung Electronics, yang merupakan arah kebijakan dari strategi Five 

Year Plan Korea selatan tahun 2009-2013. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tiga literatur dari penelitian terdahulu yang berkaitan dan 

memiliki tema sama. 

Pertama, penelitian dengan judul  “Is South Korea’s Green Job 

Policy Sustainable?” yang dilakukan oleh Yeon-Mi Jung seorang 

mahasiswa Center for German and Europian Studies di Chung-Ang 

University yang meneliti terkait arah kebijakan dari strategi Five Year 

Plan Korea Selatan. Penelitian ini menjelaskan implementasi Green Job 

Policy sebagai bagian dari strategi  Five Year Plan yang bebasis pada 

pembangunan berkelanjutan. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa 

pembangunan berkelanjutan tidak mungkin memisahkan pertumbuhan 

ekonomi dari konsumsi sumber daya dan energi.  

Penelitian ini menjelaskan bahwa Green Job di Korea Selatan yang 

tidak didasarkan pada nilai-nilai dan semangat masyarakat yang 

berkelanjutan dapat menjadi kebijakan pertumbuhan ekonomi jangka 

pendek. Greening Job merupakan bagian dari kebijakan industrialisasi 

yang dipimpin oleh pemerintah. Implementasi Green Job di Korea Selatan 
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bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai bentuk 

implementasi dari Greening Job maka sebanyak 50% pekerja di Korea 

Selatan terkonsentrasi dalam perlindungan lingkungan dan pengurangan 

polusi.
19

 

Kedua, penelitian berjudul “Greening the Automotive suply chain: 

a relationship prespective” oleh Dyna Simpson, Damien Power, dan 

Daniel Samson. Mereka merupakan tim peneliti dari University of 

Melbourne yang meneliti tentang hubungan serta perspektif antara 

costumer dan supplier dalam menggunakan bahan ramah lingkungan 

dalam perusahaan otomotif.  

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa costumer merupakan 

perusahaan otomotif dan yang bertindak sebagai supplier adalah 

perusahaan pemasok bahan mentah bagi perusahaan otomotif. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah lingkungan kinerja 

costumer memiliki pengaruh positif terhadap tingkat strategis supplier 

terhadap komitmennya dalam tanggung jawab pelestarian lingkungan.
20

 

Ketiga, penelitian yang berjudul “Greening of Industries for 

pembangunan berkelanjutan: An Exploratory study on durable, non-

durable and services industries” yang dilakukan oleh Ravindra P Saxena 

yaitu seorang profesor di Faculty of Business and Management di 

University of Wollongong Dubai dan Pradeep K. Khandelwal yaitu 

                                                           
19

 Mi Jun, Yeon. (2015).Is South Korea’s Green Job Policy Sustainble?. Seoul. Chung-Ang 

University 
20

 Simpson, Dyna, Damien, Power, & Samson Daniel. (2007). Greening the Automotive Supply 

Chain: a relationship prespective. Australia. Emerald Group Publishing 
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seorang profesor di  Faculty of Management di India. Mereka meneliti 

terkait Greening Industry for sustainable development.  

Peneliti menjelaskan bahwa masalah-masalah lingkungan semakin 

penting bagi negara yang memiliki industri. Disebutkan bahwa perusahaan 

yang memiliki citra hijau akan lebih disukai dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak memiliki citra hijau. Peneliti menyimpulkan bahwa 

perusahaan harus mengintegrasikan kepedulian lingkungan terhadap 

kebijakan dan praktek. Dalam penelitian ini di simpulkan bahwa pasar 

hijau dapat mengungguli perekonomian secara keseluruhan dan tumbuh 

lebih dari 6 persen pada tahun 2008.
21

 

Dari ketiga literature review diatas, dapat diketahui bahwa pada 

penelitian terdahulu memfokuskan pada salah satu arah kebijakan dari 

strategi Green growth dalam mengatasi permasalahan lingkungan, seperti 

Greening Job yang merupakan arah kebijakan dari strategi Five Year Plan 

di Korea Selatan. Kemudian, literatur yang kedua yaitu terkait 

Penghijauan Industri di sektor otomotif yang memiliki kedekatan dengan 

penelitian pada skripsi ini yaitu terkait penghijauan industri terhadap 

perusahaan. Dan yang terakhir terkait penghijauan industri untuk 

pembangunan berkelanjutan. Dari ketiga literatur di atas, juga terdapat 

beberapa kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan di dalam 

skripsi ini, tetapi tentu terdapat beberapa perbedaan. 

 

                                                           
21

 Saxena, P Ravindra, Khandelwal, K Pradeep. ( 2012). Greening of Industries for pembangunan 

berkelanjutan: An Exploratory study on durable, non-durable and services industries. Emerald 

Group Publishing 
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Pada penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini akan menjelaskan 

lebih spesifik yaitu membahas penghijauan industri yang merupakan arah 

kebijakan dari strategi Five Year Plan Korea Selatan terkait permasalahan 

lingkungan dan isu pemanasan global, khususnya Implementasi 

Penghijauan industri terhadap perusahaan di Korea Selatan yaitu Samsung 

Electronics yang sejauh ini belum pernah dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu. 

 

 

2.2 Landasan Teoritis  

 

2.2.1 Neorealisme 

Neorealisme merupakan teori klasik dalam Hubungan 

Internasional yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz dalam 

bukunya Theory of international Politics tahun 1979. By focusing 

on the structure; international system and consequences of the 

structure for international relations (dengan berfokus pada 

struktur; sistem internasional dan konsekuensi struktur tersebut 

bagi hubungan internasional).
22

 Sistem internasional berdasarkan 

neorealisme adalah anarki (anarchy) yaitu tidak ada pemerintahan 

dunia, yang berarti negara memiliki kekuatan (power) untuk 

memerintah dan tidak ada kekuatan lain diatas kekuatan negara. 

Setiap negara harus menjalankan serangkaian fungsi pemerintahan 

seperti pertahanan nasional dan pencapaian kepentingan nasional.  

                                                           
22

Waltz,  N Kenneth. (1979). Theory of International Politics. Addison-Wesley. University of 

California. Berkeley 
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Neorealisme muncul sebagai bentuk baru atau gaya baru 

dari teori realisme. Realisme memandang negara sebagai aktor 

utama dalam politik dunia khususnya yang berkaitan dengan 

hubungan antar negara sehingga aktor lain seperti individu, 

organisasi internasional dianggap tidak penting.
23

 Pandangan 

tersebut kemudian ditentang oleh neorealisme yang berasumsi 

bahwa meskipun negara bertindak sebagai aktor yang dominan, 

aktor lain seperti institusi dan organisasi internasional merupakan 

aktor penting dalam hubungan internasional.  

Neorealisme memiliki perbedaan pandangan dengan 

realisme mengenai kemungkinan adanya kerja sama. Neorealisme 

menganggap kerja sama antar negara melalui organisasi 

internasional mungkin untuk dilakukan meskipun neorealisme 

masih tetap pesimis terhadap hasil dari kerja sama tersebut.  

“...Though still pessimistic about the prospects for 

cooperation, they have nevertheless argued that 

international cooperation on world economic dilemmas 

might be possible if a single actor with a preponderance of 

power exists and is willing to use its power resources 

(...meskipun masih pesimis tentang prospek kerja sama, 

namun mereka telah menyatakan bahwa kerja sama 

internasional di dunia dilema ekonomi akan menjadi 

mungkin jika pelaku tunggal dengan dominan kekuasaan 

ada dan bersedia untuk menggunakan sumber daya).
24

 

 

Neorealisme dapat diterapkan untuk isu perubahan iklim 

yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional. Negara 

memiliki kepentingan nasional untuk melindungi negaranya dari 

                                                           
23

  Jackson, Robert & Sorensen, Georg. (1999) . Pengantar Studi Hubungan Internasional. 

Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 89 
24

 Glipin, Robert G. (1975). U.S Power and Multinational Corporation. New York. Basic Book 
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berbagai ancaman. Kepentingan nasional tersebut mendorong 

setiap negara untuk melakukan upaya untuk mencapai kepentingan 

negaranya masing-masing. Applied to the climate change issue, an 

international relations neorealist would look to the distribution of 

power among the world’s states in order to assess the prospects for 

cooperation” (Diterapkan pada isu perubahan iklim, sebuah 

Neorealisme hubungan internasional akan melihat distribusi 

kekuasaan antara negara-negara di dunia dalam mengajukan untuk 

menilai prospek kerjasama).
25

 

 

2.3  Landasan Konseptual 

 

2.3.1 Konsep Implementasi Kebijakan 

 

Implementasi dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan 

terperinci. Implementasi merujuk pada aktivitas, aksi atau tindakan 

yang merupakan proses dalam mencapai tujuan. Implementasi bukan 

hanya sekedar aktivitas melainkan suatu kegiatan yang telah terencana 

untuk mencapai tujuan dari kegiatan.
26

 Implementasi secara luas 

memiliki makna pelaksanaan undang-undang yang mengharuskan 

berbagai aktor seperti pemerintah, organisasi bekerja sama untuk 

menjalankan kebijakan atau program-program. Berdasarkan pendapat 

tersebut, maka memperlihatkan pengertian implementasi sebagai suatu 

                                                           
25

 Rowlands, Ian H. (2001).  Dalam  Urs Luterbacher. International Relations and Global Climate 

Change. MIT Pres 
26

 Usman, Nurdin. (2002). Konsep Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo. Jakarta Hal.170 



19 

 

aktivitas atau kegiatan yang merujuk pada penyelesaian untuk 

memporoleh hasil sehingga mampu mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. 

Adanya tujuan yang harus dicapai tersebut maka implementasi 

digunakan sebagai sarana penunjang bagi individu, pemerintah 

maupun swasta. Secara garis besar, implementasi berfungsi untuk 

membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau 

sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan. Pada prinsipnya 

implementasi diartikan sebagai cara yang dilakukan agar dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan.
27

 Hal tersebut berarti implementasi 

merupakan sebuah prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh individu, 

pemerintah ataupun swasta untuk melakukan pencapaian terhadap 

tujuan yang telah dirumuskan. Jadi implementasi dapat diartikan 

sebagai bentuk dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu khususnya dalam tataran Pemerintahan. Dalam 

membuat kebijakan atau strategi, Pemerintah akan mengkaji terlebih 

dahulu dampak yang ditimbulkan dari keputusan tersebut sehingga 

tidak merugikan masyarakat. 

Dalam ilmu sosial, kebijakan diartikan sebagai dasar-dasar 

untuk menentukan langkah serta tindakan dalam mencapai suatu 

tujuan. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok, organisasi, atau pemerintah 
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 Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evalusasi. 

Jakarta. PT Elex Media Komputerindo  
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dalam suatu lingkungan tertentu.
28

 Pada dasarnya kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah mencerminkan keputusan yang akan 

dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan adanya kepentingan 

nasional dari negara itu sendiri. Wujud konkrit dari kebijkan adalah 

keluaran berupa strategi yang berisi program-program. Kebijakan 

merupakan suatu usaha pengambilan keputusan yang pada dasarnya 

merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi, mengolahnya 

sehingga akhirnya membuat keputusan yang dianggap terbaik melalui 

program-program yang ditawarkan.  

Kebijakan publik atau kebijakan pemerintah adalah kebijakan 

yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.
29

 

Implikasi dari pengertian kebijakan adalah : 

1. Kebijakan mempunyai tujuan tertentu shingga tindakan-

tindakan yang dilakukan akan berorientasi pada tujuan tersebut. 

2. Kebijakan pemerintah bersifat positif apabila kebijakan 

tersebut merupakan bentuk tindakan atau tanggapan dari 

masalah tertentu. 

3. Kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang bersifat memaksa. 

4. Kebijakan merupakan bentuk dari pencapaian kepentingan 

nasional negara. 

Implementasi kebijakan publik pada umumnya terpaut oleh 

sejumlah aktor pelaksana dalam berbagai kedudukan.
30

 Dalam 
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implementasi kebijakan, biasanya melibatkan banyak organisasi 

atau instansi pemerintah dan berbagai tingkatan unsur organisasi 

pemerintah. Keberadaan aktor-aktor pendorong di luar badan-

badan pemerintah terutama kepada siapa saja program tersebut 

ditujukan (kelompok sasaran) seperti organisasi dapat membantu 

pencapaian tujuan dari kebijakan. 

Implementasi melibatkan seperangkat instruksi politis dan 

saling berhubungan dengan para pelaku.
31

 Keterlibatan ini mampu 

menjelaskan bahwa suatu kepentingan dalam kegiatan atau 

pengoperasian kebijakan melibatkan instruksi politis yang berasal 

dari aktor pemerintah seperti Presiden. Sehingga tercapainya 

implementasi kebijakan didukung juga oleh peran aktor lain yang 

mengikuti instruksi politis terkait kebijakan tersebut. Implementasi 

dipengaruhi oleh dua variabel :
32

 

1. Variabel isi kebijakan; mencakup Kepentingan yang 

terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, 

kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program dan 

sumberdaya yang dikerahkan. 

2. Variabel lingkungan kebijakan; mencakup Seberapa besar 

kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh aktor 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan, tingkat kepatuhan 

dan responsivitas kelompok sasaran.  

                                                                                                                                                               
30
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 Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam penelitian 

ini adalah dikeluarkannya strategi Five Year Plan yang didalamnya 

terdapat strategi-strategi atau arah kebijakan guna mencapai 

kepentingan nasional pemerintah Korea Selatan. Adanya instruksi 

politis yang berasal dari pemerintah Korea Selatan yaitu Presiden 

Lee-Myung Bak menegaskan bahwa kepentingan nasional 

diwujudkan dengan implementasi kebijakan yang diwujudkan 

dalam bentuk strategi nasional. Implementasi kebijakan dalam 

penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

Pemerintah serta organisasi pendukung yaitu Implementasi 

Penghijauan industri Korea Selatan tahun 2009-2013. Bentuk 

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui 

upaya pemerintah Korea Selatan dalam mengimplementasikan 

Penghijauan industri pada Samsung Electronics.  

 

2.3.2 Kepentingan Nasional 

 

Negara berperan sebagai aktor dalam pengambilan 

keputusan dalam kepentingan nasional (national interest). 

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan pertimbangan 

yang dapat memberikan keuntungan bagi negara. Keputusan 

tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat karena 

keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat yang tinggal di dalamnya. Negara dipandang esensial 

bagi kehidupan warga negaranya, tanpa negara yang menjamin 

alat-alat dan kondisi-kondisi keamanan dan yang memajukan 
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kesejahteraan dan kehidupan manusia.
33

 Dengan demikian, negara 

dianggap sebagai pelindung wilayahnya serta penduduknya. 

Negara merupakan aktor yang memiliki kemampuan untuk 

melindungi wilayah dan warga negaranya. Dalam upaya tersebut, 

negara membutuhkan suatu kekuasaan (power) yang diciptakan 

untuk mendapatkan pengakuan dunia. Dengan dasar tersebut maka 

kepentingan nasional muncul akibat adanya kebutuhan suatu 

negara untuk mendapatkan suatu kekuasaan (power). Kepentingan 

nasional merupakan alat untuk mencapai kekuasaan (power) suatu 

negara sehingga dapat terlindung dari ancaman negara lain. Dalam 

kaitan ini, Morgenthau sebagai seorang tokoh dalam studi politik 

internasional mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut 

:
34

 

“In a world consisting of many competing and 

opposing nations for power, their survivals are their 

necessary and minimum requisites. Thus all nations do 

what they cannot help but do: protect their physical, 

political and cultural identity against encroachments by 

other nations. It has been suggested that this reasoning 

erect the national state into the last world in politics and 

the national interest into an absolute standartd for political 

action.”(Di dunia ini terdiri dari banyak persaingan dan 

menentang bangsa untuk kekuasaan, kelangsungan hidup 

mereka merupakan keperluan dan syarat minimum. Dengan 

demikian semua negara melakukan apa yang mereka tidak 

bisa bantu tetapi: melindungi identitas fisik, politik dan 

budaya mereka terhadap gangguan-gangguan oleh negara-

negara lain. Hal ini berarti bahwa alasan mendirikan negara 

nasional menjadi standar mutlak untuk tindakan politik) 
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Kemampuan minimum dari suatu negara dapat dilihat dari 

kepentingan negara tersebut yang dihubungkan dengan negara lain. 

Hal tersebut menjelaskan bagaimana sebuah kepentingan dapat 

menghasilkan kemampuan untuk menilai kebutuhan maupun 

keinginan pribadi dengan berusaha menyeimbangkan kebutuhan 

atau keinginan pihak lain. Konsep ini menjelaskan seberapa luas 

cakupan dan seberapa jauh sebuah kepentingan nasional suatu 

negara harus sesuai dengan kemampuannya.
35

 

Secara konseptual, kepentingan nasional digunakan untuk 

menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.
36

 

Kepentingan nasional merupakan bentuk dari politik luar negeri 

suatu negara yang mencerminkan tindakan dalam pengambilan 

kebijakan luar negeri dari negara tersebut. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kepentingan nasional menjadi sarana 

sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. 

Konsep kepentingan nasional diartikan dengan berbagai 

macam hal yang secara logika memiliki kesamaan dengan isinya. 

Isi konsep itu ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural 

dalam politik luar negeri yang selanjutnya dirumuskan atau 

diputuskan oleh negara yang bersangkutan.
37

 Tradisi politik dalam 

konteks ini adalah kepentingan nasional sebuah negara bergantung 

pada sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang 

                                                           
35
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menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang 

menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini. Sedangkan 

yang dimaksud dari tradisi konteks kultural yaitu cara pandang 

negara tersebut yang tercipta dari karakter warga negaranya 

sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi tolak 

ukur negara sebelum memutuskan untuk melakukan kerja sama. 

Pelaksanaan kepentingan nasional tersebut dapat dilakukan 

dengan cara menjalin kerja sama dengan negara lain atau aktor-

aktor selain negara seperti Multinational Corporation (MNC). 

Negara sebagai aktor yang berperan penting dalam mewujudkan 

kepentingan nasional akan melakukan apapun untuk 

mempertahankan atau melakukan pengendalian terhadap pihak 

lain. Pengendalian tersebut dapat tercipta melalui paksaan ataupun 

melalui kerja sama yang dilakukan terhadap pihak lawan.
38

 Hal 

tersebut menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepentingan 

nasional dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perang atau kerja 

sama. Namun kerja sama menjadi pilihan aman bagi suatu negara 

untuk mencapai kepentingan nasionalnya. 

 

2.3.3 Pembangunan Berkelanjutan 

 

Pembangunan negara selama beberapa dekade terakhir 

merupakan pembangunan yang dilakukan dengan cara menekankan 

pertumbuhan ekonomi seperti mengeksploitasi sumber daya alam 

(SDA) sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi 

                                                           
38
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lingkungan. Model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada 

lingkungan mulai berkembang seiring dengan dipublikasikannya 

buku yang berjudul The Limit to Growth. Pertumbuhan ekonomi 

akan sangat dibatasi oleh ketersediaan SDA sehingga arus barang 

dan jasa tidak dapat dipenuhi dengan hasil sumber daya alam 

secara terus menerus.
39

 Pembangunan berkelanjutan merupakan 

bentuk pembangunan ekonomi yang berbasis pada aspek 

lingkungan.  

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa 

mengurangi pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. 

Definisi yang paling umum digunakan untuk menjelaskan 

pembangunan berkelanjutan adalah berdasarkan laporan World 

Commission on Environment and Development (WCED) pada 

tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai 

“development that meet the needs of the present without 

compromising the ability of future generation to meet their own 

needs”.
40

 Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai adanya 

keseimbangan antar generasi, sehingga kebutuhan yang dipenuhi 

bukan hanya untuk generasi saat ini melainkan untuk generasi 

mendatang.  

                                                           
39
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Pembangunan berkelanjutan menyiratkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara mengupayakan 

perlindungan terhadap kualitas lingkungan bersama serta menjaga 

keseimbangan antara kebutuhan manusia untuk meningkatkan gaya 

hidup dan melestarikan sumber daya alam maupun ekosistem.
41

 

Masalah yang dihadapi ketika melakukan pembangunan ekonomi 

adalah tata cara memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa merusak 

lingkungan.  

Permasalahan lingkungan membuat pemimpin-pemimpin 

negara sepakat untuk melakukan kerja sama yang dapat 

meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Hal tersebut terbukti 

dengan terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Rio 

de Janeiro, Brazil yang merupakan aksi dari Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Pada 

KTT Bumi tersebut dihasilkan Agenda 21 yaitu berupa rencana 

terkait pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya memuat tiga 

pilar utama yaitu:
42

 

2.3.3.1 Keberlanjutan ekonomi 

 

 

Pilar ini menyatakan bahwa suatu sistem produksi 

yang mampu memenuhi tingkat konsumsi saat ini tanpa 

mengorbankan kebutuhan masa depan merupakan tujuan 

dari keberlanjutan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan 
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sumber daya alam yang terbatas sehingga dibutuhkan 

penekanan terhadap pengalokasian sumber daya secara 

efesien. Untuk melihat suatu pembangunan ekonomi  yang 

mengarah pada berkelanjutan atau tidaknya dapat dilihat 

dari kriteria yang dimiliki keberlanjutan ekonomi. Adapun 

kriteria tersebut yaitu pertumbuhan (growth),
43

 

pembangunan (development),
44

 produktivitas 

(productivity).
45

 

 

2.3.3.2 Keberlanjutan sosial 

 

 

Keberlanjutan sosial diartikan sebagai establishes 

the nexus between social conditions such as poverty and 

environmental decay.
46

 Hal tersebut menjelaskan bahwa 

keberlanjutan sosial menetapkan hubungan antar kondisi 

sosial seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan. 

Adapun kriteria dari keberlanjutan sosial yaitu berbagi 

(sharing), pemberdayaan (empowerment), partisipasi 

(participation). 
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2.3.3.3 Keberlanjutan lingkungan 

 

 

Pada pillar ini dibutuhkan adanya upaya untuk 

mempertahankan SDA sebagai penyedia bagi industri-

industri. SDA merupakan sumber input ekonomi sehingga 

apabila tidak dikontrol penggunaannya akan menimbulkan 

kerusakan lingkungan. Selain itu pembuangan limbah hasil 

industri juga harus dikontrol agar tidak melebihi kapasitas 

lingkungan. Adapun kriteria dari keberlanjutan lingkungan 

yaitu integritas ekosistem (ecosystem integrity), daya 

dukung (carrying capacity) dan keanekaragaman hayati 

(biodiversity). 

 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

Dalam kerangka pikir ini, peneliti akan mencoba menjelaskan 

permasalahan penelitian yaitu untuk mengetahui upaya Korea Selatan 

dalam mengimplementasikan Penghijauan industri tahun 2009-2013 

terhadap Samsung Electronics. Permasalahan yang akan diteliti akan 

digabungkan dengan konsep yang akan disusun dalam kerangka pikir.  

Untuk menjawab pertanyaan tentang upaya yang dilakukan oleh 

Korea Selatan dalam Penghijauan industri khususnya pada tahun 2009-

2013 maka peneliti akan menjelaskan bentuk strategi yang dilakukan oleh 

Korea Selatan dalam menanggapi permasalahan lingkungan. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini 
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dapat membantu menjelaskan upaya Pemerintah Korea Selatan dalam 

mengimplementasikan Penghijauan industri. Kriteria yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pillar pembangunan berkelanjutan yang 

pertama yaitu keberlanjutan ekonomi dengan kriteria yaitu pertumbuhan, 

pembangunan, dan produktivitas. Untuk melihat bentuk implementasi dari 

Penghijauan industri maka peneliti mengambil studi pada Samsung 

Electronics yang telah mengimplementasikan arah kebijakan tersebut pada 

perusahaannya. 
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Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Berdasarkan forum “Sustainble Development and Climate Change: 

International and National Perspectives”, OECD menyatakan bahwa emisi 

global diperkirakan akan meningkat lebih dari 50% pada tahun 2050 yang 

menyebabkan suhu dunia naik antara 1,7°-2,4° C. Untuk itu Korea Selatan 

merespon dengan menetapkan Five Year-Plan of South Korea 

Five Year Plan of South Korea 

1. Measures for climate change and securing energy 

independence 

2. Creation of new pertumbuhan engines 

3. Improving quality of life and strengthening the status of the 

Country 

Penghijauan Industri (Greening of Industry) 

dalam Creation New Pertumbuhan Engines “Five 

Year Plan of South Korea” 

Implementasi Penghijauan Industri Pemerintah 

Korea Selatan tahun 2009-2013 (Studi pada 

Samsung Electronic) 

Pembangunan berkelanjutan 

Keberlanjutan Ekonomi 

Pertumbuhan 

Pembangunan 

Produktivitas 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian Kualitatif 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode 

yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah yang 

menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci yaitu peneliti 

membutuhkan ketajaman dalam menganalisis suatu masalah. Penelitian 

kualitatif didefiniskan sebagai suatu proses untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang terdapat dalam 

interaksi manusia.
47

 Dalam penelitian dengan metode kualitatif maka 

penelitian memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau 

kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. 

Metode penyajian data dalam penelitian ini merupakan kualitatif 

desktiptif. Penelitian ini menampilkan data yang menggambarkan suatu 

masalah, gejala, fakta dan peristiwa yang dijelaskan secara deskriptif. 

Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang atau perilaku yang diamati.
48

 Penelitian kualitatif dengan analisa 
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deskriptif akan menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan 

dengan pengaruh terhadap suatu kondisi. Selanjutnya penelitian kualitatif 

akan memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya 

perilaku, tindakan, presepsi yang disajikan dengan bentuk kata-kata 

ataupun bahasa. Dalam penelitian ini tipe analisis deskriptif digunakan 

untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Penghijauan industri 

Korea Selatan pada Samsung Electronics tahun 2009-2013 dalam 

Perspektif Neorealisme. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 

 

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya batasan-batasan 

untuk menghindari keluarnya topik permasalahan lain dalam penelitian 

tersebut. Penetapan fokus berguna bagi peneliti dalam mengumpulkan data 

yang akan digunakan. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi 

penelitian sehingga berguna untuk memilih data yang relevan dan tidak 

relevan untuk digunakan sebagai sumber data yang dikumpulkan
49

. Jadi 

fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian 

sehingga observasi dan analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Dengan 

adanya fokus penelitian yang berupa pemusatan konsentrasi pada tujuan 

dari penelitian yang dilakukan akan memudahkan peneliti sebelum 

melakukan observasi.  

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah 

Korea Selatan dalam mengimplementasikan Penghijauan Industri tahun 
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2009-2013 pada Samsung Electronics. Penghijauan industri merupakan 

salah satu arah kebijakan yang berasal dari strategi Five Year Plan Korea 

yaitu Creation of new growth engines. Untuk melihat upaya tersebut, 

peneliti menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dengan 

menggunakan pillar keberlanjutan ekonomi sebagai indikatornya yang 

memiliki kriteria berupa pertumbuhan, pembangunan, produktivitas. 

 

3.2.1 Pertumbuhan 

Pertumbuhan merupakan kritera pertama dari keberlanjutan 

ekonomi, sehingga dalam penelitian ini pertumbuhan digunakan 

untuk melihat : 

3.2.1.1 Kontribusi Samsung Electronics pada Ekonomi Korea 

Selatan. 

3.2.1.2 Peningkatan investasi asing pembangunan industri Korea 

Selatan. 

3.2.1.3 Pertumbuhan Pendapatan Per kapita Korea Selatan. 

 

3.2.2 Pembangunan 

Pembangunan adalah kriteria kedua dari keberlanjutan 

ekonomi, sehingga pembangunan digunakan untuk melihat :  

3.2.2.1 Program green campaign oleh Samsung Electronics  di 

Korea Selatan. 

3.2.2.2 Pembangunan teknologi di Korea Selatan. 
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3.2.3 Produktivitas 

Kriteria ketiga dari keberlanjutan ekonomi adalah 

produktivitas yang dapat dilihat dari : 

3.2.3.1 Penggunaan energi terbarukan dalam aktivitas produksi.  

Ketiga kriteria tersebut akan menjawab kinerja dari Penghijauan 

industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Korea Selatan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

untuk mengumpulkan data. Sehingga tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Dalam mengumpulkan 

datapeneliti menggunakan sumber data skunder. Sumber data skunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.
50

 

Penelitian ini penulis menggunakan data skunder sebagai sumber 

data. Sumber data sekunder merupakan bagian dalam prosedur analisis 

data atau metode pengumpulan data. Dalam kaitan ini, Heaton seorang ahli 

dalam ilmu penelitian sosial mendefinisikan analisis data sekunder yaitu : 

“Secondary analysis involves the re-use of pre-existing 

qualitative data derived from previous research studies. These data 

include material such as semistructured interviews, responses to open-

ended questions in questionnaires, field notes and research diaries” 
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Heaton menjelaskan bahwa dalam analisis data sekunder 

melibatkan penggunaan kembali data kualitatif yang telah diturunkan dari 

penelitian sebelumnya. Analisis data sekunder merupakan teknik 

pengumpulan data yang sudah ada. Dalam hal ini, peneliti akan 

memanfaatkan data yang telah tersedia yang dapat diperoleh dari studi 

kepustakaan seperti buku, jurnal, dokumen ataupun website resmi. Untuk 

menunjang data berupa informasi seperti jurnal dan buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan analisis data sekunder adalah 

untuk menerapkan permasalahan penelitian baru yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya sehingga tujuannya harus berbeda.
51

 

Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis 

data, meginterpretasi data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang 

mengacu pada penganalisisan data tersebut. Adapun prosedur analisis data 

sekunder berdasarkan McCaston hanya mencakup dua proses pokok yaitu 

“collecting and analyzing array of information”.
52

 Hal tersebut berarti, 

analisis data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

menganalisis data dari sekian banyak informasi yang ada. Wallace 

Fondation dalam Workbook B; Secondary Data Analysis merumuskan 

langkah-langkah dalam melakukan analisis data sekunder yaitu :
53
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Gambar 3.1 Langkah-langkah Analisis Data Sekunder 

Sumber : Wallace Fondation, Workbook B; Secondary Data Analysis 

 

Langkah-langkah tersebut berguna bagi penelitian data sekunder 

sebagaimana langkah-langkah berikut yaitu : 

1.  Menetapkan sumber data atau informasi yang digunakan dalam 

penelitian; sumber data dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal 

yang berkaitan dengan Neorealisme, pembangunan berkelanjutan, 

kepentingan nasional. Web resmi Samsung Electronics, 

Organisation for Economic Cooperation Development (OECD).  

2. Mengumpulkan data yang telah tersedia di dalam dokumen; 

peneliti mengumpulkan data mengenai implementasi Penghijauan 

industri Korea Selatan pada Samsung Electronics dari sumber data 

yang telah digunakan. 
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3. Menormalisasikan atau mengorganisasikan data; peneliti membuat 

data dari sumber yang berbeda menjadi satu bentuk yang sama. 

Peneliti mengorganisasikan laporan tahunan Samsung Electronics 

dari tahun 2009-2013 menjadi satu tabel. 

4. Menganalisis data yang telah didikumpulkan untuk kemudian 

dilakukan penelitian lebih lanjut; dengan menggunakan data yang 

telah di reduksi dan diorganisasi maka peneliti menganalisisnya 

sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data diperlukan untuk melakukan penelitian karena dengan 

menggunakan teknik analisis data, peneliti akan mendapatkan jawaban dari 

permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis yang dapat diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori yang kemudian dijabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke 

dalam pola dan membuat kesimpulan yang mudah difahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
54

 Maka analisis data merupakan pengumpulan data yang 

disusun secara sistematis sehingga hasil penelitian dapat dipresentasikan 

kepada orang lain.  

Metode analitik deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang 

telah dikumpulkan. Analisis data dilakukan secara induktif yaitu melihat fakta 
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empiris dan mempelajari fenomena yang terjadi. Adapun langkah-langkah dari 

proses analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut: 
55

  

 

3.4.1 Data Reduction (Reduksi Data) 

 

Reduksi data yaitu suatu proses merangkum data, seperti 

memilih data yang pokok, serta memfokuskan pada suatu hal yang 

penting. Dalam Penelitian ini peneliti mereduksi data berupa 

strategi Five Year Plan dari laporan United Nation Environtment 

Programme (UNEP) 2010. Peneliti mereduksi tiga strategi dan 

sepuluh arah kebijakan menjadi satu fokus penelitian yaitu arah 

kebijakan Penghijauan industri. Peneliti juga mereduksi pillar 

pembangunan berkelanjutan yang dianggap relevan terhadap 

penelitian yaitu keberlanjutan ekonomi. Dengan melakukan 

reduksi data, peneliti lebih mudah dalam melakukan pengumpulan 

data karena dengan proses tersebut membantu pengorganisasian 

data sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil 

pengamatan. 

 

3.4.2 Data Display (Penyajian Data) 

 

Setelah melakukan proses reduksi data, maka langkah 

selanjutnya adalah proses penyajian data. Penyajian data 

merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun yang 

memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini 
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dilakukan dalam bentuk uraian, tabel, dan grafik. Dalam penelitian 

ini, Tabel yang disajikan yaitu tabel strategi nasional Five Year 

Plan Korea Selatan, Tabel ekspor 2009-2013, Tabel Ranking 

Negara dengan High Technology Export, dan lain-lainnya. Selain 

itu peneliti menyajikan grafik-grafik terkait, seperti Grafik neraca 

perdagangan Korea Selatan, Grafik GDP Spending on R&D 2009-

2013, Grafik PDB Korea Selatan 2009-2013, Grafik Pendapatan 

Samsung Electronics dan lain-lain. 

 

3.4.3 Conclusion Drawing /Verification (Kesimpulan/Verifikasi) 

 

Langkah ketiga dalam proses analisis data penelitian 

kualitatif yaitu pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti 

menarik kesmpulan dengan menimbang hasil temuan dari data 

yang telah dikumpulkan serta dianalisis. Hasil reduksi data 

membantu peneliti dalam menganalisis serta menyimpulkan hasil 

temuan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Samsung 

Electronics memiliki kontribusi lebih dari 15% hingga tahun 2013 

yang berarti mempu mempengaruhi perekonomian Korea Selatan. 

Selain itu peneliti menemukan bahwa Pemerintah Korea Selatan 

berperan dalam Implementasi Penghijauan industri.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul “Implementasi 

Penghijauan industri Korea Selatan (Studi Pada Samsung Electronics) Tahun 

2009-2013 dalam Perspektif Neorealisme maka peneliti menyimpulkan : 

1. Korea Selatan memiliki kepentingan nasional yaitu untuk mencapai 

keamanan negara serta pertumbuhan ekonomi. Sehingga Korea Selatan 

menetapkan strategi nasional “Low Carbon, Green Growth”. Dalam 

mencapai strategi tersebut, Korea Selatan berkomitmen kuat dengan 

memberikan anggaran yang berasal dari Produk Domestik Bruto (PDB) 

lebih dari 4% di tahun 2013. Selain itu, Korea Selatan melakukan kerja 

sama dengan aktor lain seperti Organisation for Economic Development 

(OECD) dan United Nation Framework Convention for Climate Change 

(UNFCCC) serta aktor non-state yaitu Multinational Cooperation (MNC) 

Samsung Electronics. Melalui perspektif Neorealisme, langkah Korea 

Selatan dalam mencapai kepentingan nasionalnya diwujudkan melalui 

komitmen pemerintah dan kerja sama. 

2. Kepentingan nasional Korea Selatan adalah untuk menjamin kehidupan 

yang layak bagi masyarakatnya sehingga merujuk pada keamanan negara.  

Dengan berhasilnya implementasi Penghijauan industri, maka Korea 

Selatan mampu mencapai kepentingan nasionalnya. Keberhasilan Korea 
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Selatan dalam menjamin keamanan negaranya juga seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang juga ikut meningkat melalui 

kebijakan Penghijauan industri. Hal tersebut memberikan Korea Selatan 

kekuatan (power) untuk mendorong negara-negara lain terkait kebijakan 

serupa.   

3. Implementasi Penghijauan industri Korea Selatan didukung dan di respon 

positif oleh aktor lain seperti Organisasi Internasional yaitu OECD yang 

mengadakan forum-forum internasional sebagai tempat bagi Korea Selatan 

untuk berdiskusi mengenai green growth. Selain itu OECD bekerja sama 

dengan Global Green growth Institute (GGGI), World Bank, United 

Nation Environmental Program (UNEP) yang kemudian meluncurkan 

Green growth Knowledge Platform (GGKI). Hal tersebut dikarenakan Isu 

perubahan iklim sudah menjadi permasalahan bersama, sehingga 

diperlukan adanya kerja sama dari semua pihak baik kerjasama negara 

dengan negara, negara dengan Organisasi Internasional dan negara dengan 

non-state aktor seperti MNC. 

4. Implementasi Penghijauan industri Korea Selatan pada Samsung 

Electronics mampu mengurangi emisi gas rumah kaca selama tahun 2009-

2013. Dari tahun 2009 menuju tahun 2013 emisi gas rumah kaca Korea 

Selatan mengalami penurunan dari 2,9 menjadi 2,012 ton per kapita. 

Penurunan emisi gas rumah kaca Korea Selatan dari tahun 2009-2013 

sebesar 0,88 ton per kapita. Penurunan emisi gas rumah kaca berperan 

dalam pencapaian kepentingan nasional Korea Selatan yaitu menjamin 

kehidupan yang layak bagi masyarakatnya. 
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5. Berdasarkan forum “Sustainable Development and Climate Change: 

International and National Perspectives”, Organisation for Economic 

Cooperation Development (OECD) menyatakan bahwa emisi global 

diperkirakan akan meningkat lebih dari 50% pada tahun 2050 yang 

menyebabkan suhu dunia naik antara 1,7°-2,4° C. Sebagai negara industri, 

Korea Selatan merespon peringatan tersebut dengan menetapkan strategi 

nasional yaitu “Low Carbon, Green growth” serta mengimplementasikan 

Penghijauan industri pada tahun 2009-2013. 

6. Konsep Pembangunan berkelanjutan dengan pilar keberlanjutan ekonomi  

dapat di gunakan untuk melihat implementasi Penghijauan industri Korea 

Selatan pada Samsung Electronics Tahun 2009-2013. Dengan 

menggunakan tiga kriteria yaitu Pertumbuhan, Pembangunan dan 

Produktivitas, Peneliti menemukan bahwa Pertumbuhan dapat melihat; 

Pertama, Kontribusi Samsung Electronics pada Ekonomi Korea Selatan. 

Dengan ekspor Samsung Electronics  sebesar 17,8% dari ekspor Korea 

Selatan sehingga Samsung Electronics mampu memberikan kontribusi 

hampir  bagian dari total ekspor Korea Selatan. Kedua, Peningkatan 

Foreign Direct Investment (FDI) Korea Selatan naik tiap tahunnya, yang 

mencapai 38% pada tahun 2013 yang menjadikan Korea Selatan sebagai 

rumah bagi investor asing. Ketiga, pertumbuhan pendapatan perkapita 

Korea Selatan naik setiap tahunnya selama tahun 2009-2013. Hal tersebut 

menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat Korea Selatan dalam kondisi 

yang baik.  
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7.  Pada Kriteria kedua yaitu Pembangunan, peneliti menemukan bahwa 

terdapat dua indikator yang mampu melihatnya. Pertama, Pembangunan 

tekonologi terbarukan di Korea Selatan dapat terlihat dari langkah 

Pemerintah Korea Selatan yang menyumbangkan 4,15% dari Product 

Domestic Bruto (PDB) negaranya untuk Research & Development (R&D) 

dalam sektor teknologi. Selain itu, Korea Selatan menempati peringkat 

kelima di dunia melalui High Technology Export. Kedua, Program Green 

Campaign yang dilakukan oleh Samsung Electronic yaitu Waste 

Electronics Product Recycling mengalami peningkatan selama tahun 

2009-2013 terhadap aktivitas pengumpulan produk-produk limbah yang 

layak untuk di daur ulang. Bahkan pada tahun 2013 produk limbah yang 

dikumpulkan mencapai 61.233 ton limbah elektronik. 

8. Pada kriteria Produktivitas, Peneliti menemukan bahwa penggunaan energi 

terbarukan dalam aktivitas produksi di Korea Selatan mengalami 

peningkatan selama tahun 2009-2013. Penggunaan energi terbarukan pada 

tahun 2013 mencapai 2.653.737 TOE. Sehingga hal tersebut 

mencerminkan strategi Penghijauan industri mampu memberikan dampak 

positif bagi industri-industri di Korea Selatan.  

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat dikemukakan dari penelitian yang telah 

dilakukan adaah sebagai berikut : 

1. Keberhasilan Strategi Penghijauan industri Korea Selatan pada Samsung 

Electronics dapat menjadi bahan rujukan bagi Pemerintah Indonesia dalam 
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mengevaluasi pembangunan ekonomi yang berbasis industri, terutama 

dalam konteks penghijauan industri. 

2. Peran Korea Selatan dalam strategi Greening Industry dapat terlihat 

dengan totalitasnya Pemerintah memberikan dana sebesar 4,15% dari 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) untuk Research and development 

(R&D) dalam hal pembangunan teknologi. Hal tersebut dapat menjadi 

contoh bagi pemerintah Indonesia agar mampu mengikuti jejak 

keberhasilan teknologi Korea Selatan.  

3. Saran kepada peneliti selanjutnya, untuk kekurangan dalam kriteria 

pembangunan mengenai tindakan atau aksi dari Samsung Electronics yang 

berkaitan dengan Penghijauan industri selain waste electronic product 

recycling yang tidak mampu peneliti jabarkan lebih lanjut, agar menjadi 

bahan pertimbangan untuk di teliti.  

4. Kepada para peneliti, dengan adanya keterbatasan dalam penelitan ini 

diharapkan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Saran kedepannya, 

untuk dua pilar dari pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan sosial 

dan keberlanjutan lingkungan yang belum mampu dilakukan agar dapat 

menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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