
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

 Berakhirnya perang dunia telah membawa perubahan besar pada studi hubungan 

internasional. Salah satu perubahan paling terlihat adalah dalam segi aktor yang terlibat, selama 

perang dunia pertama hingga berakhirnya perang dunia kedua dan selesainya tensi perang 

dingin munculah aktor aktor baru. Tak hanya bertambahnya ator baru, kajian Hubungan 

Internasional pun bertambah yang sebelumnya berkutat di isu isu tradisional seperti militer dan 

keamanan negara,  tetapi juga isu isu non konvensional lainnya seperti lingkungan, Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan lain lain. Isu isu baru tersebut secara khusus tumbuh menjadi isu 

hubungan internasional pada tiga dekade terakhir hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa 

keberlangsungan hidup manusia sangatlah penting dan perlu adanya  interaksi yang 

berkesinambungan antar aspek aspek lain dalam kehidupan.  

 Kesadaran akan hal tersebut membuat oleh 193 kepala negara dalam rapat PBB 

(Perserikatan Bangsa Bangsa) ke 70 di tahun 2015 menginisiasi sebuah agenda pembangunan 

universal baru yang disebut dengan SDG’s (Sutainable Development Goals). SDGs adalah 

sebuah proposal pembangunan bangsa bangsa yang merupakan penyempurnaan dari agenda 

sebelumnya yaitu MDGs (Millenium Development Goals) yang kala itu dianggap belum 

maksimal dalam pengimplementasianya sehingga terpaksa harus dihentikan di tahun 2015 dan 

dilanjutkan dengan SDGs. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah  sebuah kebijakan 

pembangunan global yang memelihara peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 

berkelanjutan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan 

pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan. Dan perwujudan pembangunan. Menjamin 

keadilan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menjaga peningkatan kualitas hidup 

masyarakat dari  generasi ke generasi. Secara khusus SDGs membawa 5 tema utama yakni: 1) 

People (manusia); 2) Planet (Bumi); 3) Prosperity (Kemakmuran); 4) Peace (Permadian); 5) 

Partnership (Kerjasama). Yang kemudian 5 tema tersebut diejawantahkan menjadi 17 poin 

tujuan yakni:  



 

 

(Diakes dari: Sustainable Development Goals Indonesia)  

 Kemunculan industri dalam sebuah negara merupakan salah satu unsur penting dalam 

menunjang pembangunan, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat itu sendiri. Dampak positif lainya dari kemunculan industri bagi sebuah negara 

yang pertama adalah meningkatnya pendapatan negara yang didapatkan dari pajak yang wajib 

diberikan oleh pelaku industri tersebut, kemudian selanjutnya dan sekaligus yang paling 

penting adalah, menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan lapangan pekerjaan yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun dampak positif selalu diiringi 

dengan kemunculan dampak negatif, yakni industri menghasilkan limbah yang sangat 

berkemungkinan dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.  

 Perkembangan industrialisasi di indonesia sendiri dimulai sejak sebelum krisis 

ekonomi tahun 1997/1998, yakni masa kepemimpinan Presiden Suharto di era Orde Baru. 

Pemerintahan saat itu berhasil mempercepat proses pembangunan ekonomi yang pesat, 

menajdikan Indonesia sebagai negara industri yang terbilang menjanjikan di kawasan dan 

lingkup Asia Tenggara. Strategi yang dilakukan pemerintah pada waktu itu ialah dengan 

mengundang banyak investor asing, terkhususnya untuk tipe investasi jangka panjang/langsung 

(PMA), yang harapannya mampu mendokrak pembangunan industri manufaktur untuk lebih 

pesat. (Kharisma, 2019). Perkembangan industrialisasi kemudian terus berkembang hingga 

saat ini hal ini ditandai dengan adanya beberapa kawasan industri di Indonesia. 

 Dilansir dari laman berita kompas, di Indonesia sendiri terdapat sebauh kota yang 

mendapat predikat Kota industri terbesar se-Asia, Kota tersebut adalah Kota Cikarang 

(Purwanto, 2021).  Kota Cikarang adalah merupakan ibukota dari Kabupaten Bekasi, Jawa 

Barat yang membawahi 23 kecamatan, desa serta kelurahan. Dalam sejarahnya penentuan kota 



 

Cikarang sebagai  wilayah Industri dituangkan dalam Perpres No 54 Tahun 2008 Tentang 

Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek. Dalam Perpres tersebut Cikarang ditetapkan sebagai 

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan kegiatan utamanya adalah Industri dan Pemukiman. 

(Warlina, 2013). Aktivitas Industri yang berkembang secaara pesat di Cikarang juga ditandai 

dengan status wilayah perkotaan Cikarang itu sendiri yang termasuk dalam Wilayah 

Pengembangan I (WP I) yang difungsikan sebagai pengembangan industri, perdagangan dan 

jasa serta permukiman. dan Wilayah Pengembangan II (WP II) yang difungsikan 

pengembangan pusat pemerintahan kabupaten, industri serta perumahan dan permukiman skala 

besar, yang diantaranya meliputi  Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Selatan, 

Kecamatan Cikarang Barat, dan Kecamatan Cikarang Timur (B. Saleh, L. Warlina , 2013). 

Alhasil beberapa lokasi di Kota Cikarang yang difungsikan sebagai pusat industri yakni:   

kawasan industri Jababeka, Greenland International Industrial Center (GIIC), Kota Deltamas 

(Deltamas), East Jakarta Industrial Park (EJIP), Delta Silicon, MM2100, dan BIIE  

Tabel  1 

Data Persebaran Perusahaan Kota Cikarang Tahun 2006 

 

(Sumber: Badan perencanaan pembangunan daerah Bekasi)  

 

 

 

 

 



 

Tabel  2 

Data Persebaran Perusahaan Kota Cikarang Tahun 2013 

 

(Sumber : Badan Badan perencanaan pembangunan daerah Bekasi) 

 

 Tabel 1 dan Tabel 2 merupakan data jumlah persebaran perusahaan industri di wilayah 

kota cikarang tahun 2006 dan 2013. Bisa dilihat bahwa perkembangan jumlah industri di Kota 

cikarang per Kecamatanya mengalami kenaikan yang dapat dikatakan dratis. Kemujuan 

industrialisasi di kawasan cikarang tersebut, dengan adanya beberapa kawasan industri 

memberikan dampak yang positif salah satu yang terlihat adalah kawasan industri diharapkan 

dapat membuka banyak lapangan kerja guna meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. 

Dikutip dari portal laman berita satu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Bapak 

Effendi mengatakan bahwa "Tingkat penyerapan tenaga kerja itu berada di kisaran 79 persen 

dari total target 50.000 pekerja,". Tercatat bahwa di tahun 2014 kota Cikarang mampu 

menyerap sebanyak 39.810 pekerja yang tersebar di seluruh kawasan industustri. 

 Proses  industrialisasi di Kota Cikarang juga diiringi dengan dampak negatif yakni 

dapat tercemarnya lingkungan baik itu udara, tanah, maupun air akibat limbah produksi. Maka 

dari itu dalam melaksanakan pembangunan industri harus ada perhitungan dan kebijakan 

khusus mengenai kajian dampak negatif yang akan timbul dan harus diusahakan untuk 

menimalkan dampak negatif tersebut. Kota Cikarang sendiri beberapa wilayahnya sudah 

terdampak oleh limbah hasil produksi dan itu sudah terjadi hingga saat ini. Saat ini saja, 

berdasarkan data dari  IQ Air Kota Cikarang memiliki nilai indeks kualitas udara sebesar 10.3 



 

AQI atau dapat dikategorikan tidak sehat, serta memiliki nilai PM 2.5 untuk nilai polutanya 

yang mana niali tersebut 7 kali lipat diatas nilai panduan kualitas udara WHO. Karena kondisi 

Kota Cikarang sendiri yang dikelilingi oleh kawasan industri mengakibatkan beberapa wilayah 

semakin terdampak dengan pencemaran baik air udara maupun tanah, ruang gerak masyarakat 

untuk mendapatkan kehidupan layak dan yang sehat pun juga semakin terhimpit. Dilansir dari 

laman portal berita liputan 6, salah satu sungai di kawasan Cikarang yakni sungai 

Cilemahabang yang berlokasi di Desa Sukakarya, Kecamtan Karang Bahagia saat ini sedang 

tercemar oleh limbah yang mengakibatkan aliran di sungai tersebut berwarna kehitaman dan 

juga berbusa (Liputan Enam, 2019). Kondisi yang juga dialami oleh  sekelompok warga di 

Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat tergerak dan mencoba dengan usahanya untuk 

melestarikan lingkungan sekitarnya. Komunitas Save Kali Cikarang adalah sebuah organisasi 

hasil buah pikir dari sekelompok warga di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kota 

Cikarang, yang misi utamanya adalah upaya pelestarian lingkungan, yang mana mereka 

melihat bahwa Kota Cikarang sendiri lambat laun mengalami serangkaian pembangunan 

industrialisasi yang berdampak buruk bagi lingkungan. Secara khusus Komunitas Save Kali 

Cikarang berkegiatan untuk upayanya menjaga dan melestarikan Hutan Bambu di bantaran 

sungai cikarang yang akan berpotensi mengalami kerusakan karena aktivitas dan ekspansi 

pabrik yang mereka rasa sangatlah massif.  

1.2. Rumusan Masalah  

 Bagaimana Peran Komunitas Kali Cikarang  dalam upayanya untuk konservasi 

kawasan DAS Sungai Cikarang? 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Dalam Penyusunan penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai penulis yakni, secara 

komprehensif mampu menjabarkan dan menjelaskan Peran Komunitas Kali Cikarang dalam 

upayanya untuk konservasi kawasan DAS Sungai Cikarang.  

1.4. Manfaat Penelitian  

 Dalam penelitian ini, mengandung tiga manfaat yang terbagi ke dalam manfaat praktis, 

teoritis dan akademis  

 

 



 

1.4.1. Manfaat Praktis  

 Menyediakan wawasan empris yang luas bagi praktisi lingkungan baik itu pemerintah 

sebagai aktor negara maupun non pemerintah seperti NGO (Non Governmental 

Organization), komunitas-komunitas lingkungan lain terkait langkah langkah praktis 

dalam konservasi DAS  

1.4.2. Manfaat Teoritis  

 Menyediakan analisis yang komprehensif dan empiris, mengenai Peran sebuah NGO 

(Non Govermental Organization) terkait Konservasi kawasan DAS yakni Komunitas Save 

Kali Cikarang dalam upayanya konservasi kawasan DAS Sungai Cikarang. Dalam tulisan 

ini penulis akan memaparkan peran Komunitas Save Kali Cikarang sebagai sebuah NGO 

melalui aktivitas serta kegiatanya yang kemudian akan dianalisa menggunakan prespektif 

teori neoliberalis Institusionalism 

1.4.3. Manfaat Akademis 

 Menyediakan referensi dan kajian yang bermanfaat bagi pihak pihak yang menggluti 

kajian lingkungan, guna mengembangkan kajian terkait analisa aktor serta studi bidang 

lingkungan dalam hubungan internasional.  

1.5. Batasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada Peran Komunitas Kali Cikarang 

dalam upayanya untuk konservasi dan melestarikan lingkungan di kawasan sekitar Sungai 

Cikarang dari tahun 2019 hingga 2021 berdasarkan kacamata prespektif neoliberal 

Institusionalism. Adapaun latar belakang terkait pemilihan rentang waktu antara 2019 sampai 

2021 yaitu, periode waktu tersebut dirasa penulis sangat relevan terkait analisis penulisan 

penelitian ini yakni terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Komunitas Save Kali 

Cikarang.  

 

 

 

   


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Rumusan Masalah
	1.3. Tujuan Penelitian
	1.4. Manfaat Penelitian


