




 Coba anda cermati berbagai fenomena berkut ini :

1. Maraknya pembangunan hotel di Yogyakarta (Taufiq)1. Maraknya pembangunan hotel di Yogyakarta (Taufiq)

2. Pembangunan bandara di Kulon Progo (Fitria)

3. Pelarangan indomaret di Bantul (Asa)

4. Pembangunan mall di Bantul (Reza)

Apa latar belakang? Apa latar belakang? 

Sampai dimana prosesnya?

Daya dukung? Daya hambat?

Tindak lanjut?



Persoalan lingkungan dalam sebuah kawasan Persoalan lingkungan dalam sebuah kawasan 
menyangkut persoalan kebijakan

 Persoalan kebijakan = persoalan politik

 Pembahasan politik = kekuasaan dan kewenangan



 Charles F Andrain  Charles F Andrain 

Kekuasaan didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya untuk 
mendapatkan penyesuaian/kepatuhan pihak lain.

 Sumber daya politik lingkungan :

a. Fisik (senjata, pesawat, manusia dll)

b.Ekonomi ( kekayaan, sumber daya, alam, dll)b.Ekonomi ( kekayaan, sumber daya, alam, dll)

c. Normatif (moralitas, tradisi, nilai, budaya, dll)

d. Personal ( kharisma, kepribadian, popularitas, dll)

e. Keahlian (IQ, pengetahuan, keahlian, dll)



Kekayaan suatu negara dihitung dari kekayaan/aset, Kekayaan suatu negara dihitung dari kekayaan/aset, 
sumber daya alam

 Kekuasaan dan kontrol sumber daya di suatu negara 
wilayah politik

 Memunculkan kajian/strategi :

pemanfaatan lingkungan dan eksploitasi pemanfaatan lingkungan dan eksploitasi 

 Wilayah politik dalam kontrol sumber daya merupakan 
sumber persoalan lingkungan



 George Junus A : George Junus A :

Persoalan lingkungan bukan sekedar persoalan 
teknis, namun akan berkembang sebagai isu politik 
karena hasil interaksi antara ilmu pengetahuan, 
teknis, kondisi psikologis dan ekonomi masyarakat



Perjuangan politikPerjuangan politik

Berkaitan dengan perkembangan ideologi politik 
hijau.

 Politik hijau Politik hijau 

a. Ideologi penyelamatan lingkungan

b. Meletakkan pencapaian perjuangan politik 
dengan menyangkut isu lain



1. Partai Politik Hijau 1. Partai Politik Hijau 

2. Isu Penyelematan Lingkungan : Hari Bumi

(masih ranah alat politik partai, bukan     

ideologi partai)ideologi partai)

3. Pemberdayaan Gerakan Lingkungan 

Strategis



1. Penyelamat Lingkungan Publik (Public 1. Penyelamat Lingkungan Publik (Public 
Environmentalist)

2. Penyelamat Lingkungan Terorganisasi (Organized 
Environmentalist)

3. Organisasi Gerakan Lingkungan Institusional 3. Organisasi Gerakan Lingkungan Institusional 



 Warga sekitar lokasi kerusakan lingkungan yang  Warga sekitar lokasi kerusakan lingkungan yang 
berkepentingan untuk menyelamatkan 
lingkungan melalui sikap dan tindakan mereka

 Dapat dipimpin oleh tokoh masyarakat 
formal/informal



 Kelompok yang bergerak melalui organisasi  Kelompok yang bergerak melalui organisasi 
khusus tentang isu lingkungan 

 Contoh : LSM Lingkungan



 Bergerak melalui birokrasi resmi yang memiliki  Bergerak melalui birokrasi resmi yang memiliki 
kepedulian tentang masalah lingkungan 



Konflik sumber daya alam akan melibatkan struktur Konflik sumber daya alam akan melibatkan struktur 
konflik :

1. Pemerintah

2. Pelaku bisnis

3. Masyarakat sekitar 3. Masyarakat sekitar 

4. Organisasi Sosial



 Karena pemerintah berpihak pada pemilik  Karena pemerintah berpihak pada pemilik 
usaha/investor maka tidak jarang kepentingan 
masyarakat dikesampingkan

 Pertukaran Simetris (Peter M Blau)

Ada Mutualisme antara Pengusaha dan PenguasaAda Mutualisme antara Pengusaha dan Penguasa



 Masyarakat dapat berperan sebagai pelaku  Masyarakat dapat berperan sebagai pelaku 
eksploitasi

 Masyarakat dapat berperan sebagai pihak yang 
berlawanan/ menentang pembangunan



 Organisasi memiliki kepedulian lingkungan untuk  Organisasi memiliki kepedulian lingkungan untuk 
kepentingan masyarakat



 Persoalan lingkungan mengarah pada persoalan  Persoalan lingkungan mengarah pada persoalan 
politik, maka dibutuhkan keberanian dari berbagai 
struktur pro lingkungan untuk mengambil peran 
tersebut untuk merencanakan pembangunan 
berwawasan lingkungan
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