
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

    Isu lingkungan hidup telah menjadi agenda global memasuki abad ke-21, baik di kalangan 

pemimpin politik, pejabat pemerintah, ilmuwan, industrialis, organisasi non-permerintah maupun 

warga negara dan telah menjadi isu global yang sangat penting sekaligus menjadi agenda klasik 

dalam politik internasional yaitu isu keamanan dan ekonomi. 

 Isu lingkungan hidup mulai muncul dan diperdebatkan salah satunya disebabkan oleh 

berakhirnya rivalitas ideologi maupun militer antara kedua negara superpower Amerika Serikat 

dengan Uni Soviet. maka terdapat kesempatan untuk membahas isu-isu lain yang kemudian 

menjadi perdebatan di kalangan negara-negara Barat (Winarno. B, 2014: 138-139). Banyak proses 

eksploitasi yang berlebihan atau degradasi lingkungan hidup secara relative dalam skala lokal atau 

nasional, dan ini terjadi di sejumlah besar tempat di seluruh wilayah dunia. Isu ini sekaligus 

memberikan kesadaran masyarakat luas mengenai arti penting lingkungan hidup bagi manusia. 

Kesadaran mengenai masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah ada dalam tradisi dan keyakinan 

kuno mengenai bumi pemberian Pencipta sehingga manusia wajib untuk menjaga dan 

melestarikannya.  

 Dalam empat puluh tahun terakhir, hukum lingkungan internasional telah berkembang pesat 

karena risiko lingkungan menjadi lebih jelas dan penilaian serta pengelolaannya semakin 

kompleks. Pada tahun 1972, hanya ada beberapa perjanjian multilateral, dan sebagian besar negara 

tidak memiliki undang-undang yang mengatur lingkungan. Pada tahun 2011, ada ratusan 

perjanjian lingkungan multilateral dan bilateral dan semua negara memiliki satu atau lebih undang-

undang dan/atau peraturan mengenai lingkungan(Weiss Edith, 2012:1). Banyak aktor selain 

negara yang membentuk dan mengembangkan serta mengimplementasi hukum lingkungan 

internasional. Selain itu, lingkungan semakin terintegrasi dengan adanya perkembangan ekonomi, 

hak asasi manusia, perdagangan, dan keamanan nasional.  



 

 Dalam upaya untuk melakukan penyelamatan lingkungan di dunia, UNEP sebagai otoritas 

lingkungan global terkemuka yang bertujuan untuk menetapkan agenda lingkungan global, 

mempromosikan implementasi yang koheren dari dimensi lingkungan. Dalam website 

unenvironment.org menjelaskan lebih lanjut UNEP mempromosikan kelestarian lingkungan 

sebagai faktor pendukung yang penting dalam memastikan kesehatan bumi. Bangladesh adalah 

negara berkembang yang terletak di Asia Selatan. Industri baterai di negara ini merupakan salah 

satu sektor manufaktur terbesar yang berkembang pesat. Meningkatnya permintaan untuk 

kendaraan otomotif (yaitu, roda tiga yang dijalankan dengan baterai) adalah alasan utama untuk 

ekspansi. Umumnya, industri baterai menggunakan ULAB daur ulang dan logam bekas untuk 

pembuatan LAB baru. Menurut Departemen Lingkungan Bangladesh, sekitar 250 pabrik daur 

ulang dioperasikan oleh berbagai industri di seluruh negeri dan mereka mendaur ulang baterai 

sebesar 20.000 ton per bulan yang merupakan 70% dari total permintaan nasional.  

 Lebih dari 22.480 pekerja (laki-laki dan perempuan) terlibat dalam sektor daur ulang/pengisian 

ulang baterai dan sekitar 5.513 (seperempat) pekerja di antaranya adalah pekerja anak berusia 5-

17 tahun, dilaporkan pada tahun 2014 (Ahmad et al., 2014; Ahmed & Parta, 2020). Para pekerja 

tidak menyadari paparan toksisitas timbal terhadap kesehatan dan lingkungan mereka. Menurut 

penelitian guru Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) tahun 2014, kadar 

timbal dalam darah lebih dari 50% pekerja melebihi batas penerimaan (5 g/dL) (Ahmed & Partha, 

2020). Jadi, studi ini berfokus pada gambaran umum skenario daur ulang, dampak kesehatan dan 

lingkungan terkait, dan respons kebijakan ULAB. Akhirnya, prospek pendekatan ini disediakan 

untuk mengurangi bahaya lingkungan (yaitu, tanah, air, dan udara) serta memastikan keselamatan 

publik selama kegiatan daur ulang. 

 Melalui penjelasan di atas, di mana mengenai masalah yang dapat ditimbulkan dengan 

meningkatnya pencemaran akibat Used Acid Lead Batttery di Banglasdesh yang kemudian 

Lembaga Internasional seperti UNEP hadir sebagai salah satu aktor yang bisa memberikan 

pemahaman bagi keberlangsungan hidup dan lingkungan. Oleh karena itu, peneliti ingin menilite 

lebih jauh mengenai Peran United Nations Environment Proggame melalui skripsi penelitian yang 

berjudul “ Peran United Nations Environment Programme (UNEP) dalam Menangani Kasus 

Pencemaran Lingkungan Used Acid Lead Battery (ULAB) di Bangladesh Tahun 2018 di Tinjau 

dari Teori Organisasi Internasional”. 



 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian  

 Berangkat dari adanya isu lingkungan, di mana  dalam perkembangan dunia dibutuhkan 

sebuah peran dari organisasi internasional untuk mengatasi lingkungan, maka dasar pertanyaan 

penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut: “ Bagaimana peran United Nations Environment 

Progamme dalam dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan Used Acid Lead Battery 

(ULAB) di Bangladesh Tahun 2018” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui “Bagaimana 

Peran United Nations Environment Programme dalam menangani Used Acid Lead Battery 

(ULAB) di Bangladesh tahun 2018.” 

 

1.4 Manfaat Praktis dan Manfaat Teoritis  

      Manfaat penelitian sejatinya adalah bentuk kontribusi yang diberikan penelitian pada 

beberapa bidang tertentu yang dituju. Terkait hal itu, penulis berharap penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi yang berarti pada studi bidang keilmuan Hubungan Internasional baik 

secara praktis maupun teoritis. Adapun beberapa manfaat praktiks dan teoritis yang diharapkan 

penulis pada penelitian ini, yaitu: 

 

1.4.1 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini secara praktis diharapkan kedepannya dapat menjadi sumber referansi bagi 

para pembaca atau pihak lain yang tertarik untuk meneliti kajian dan permasalahan yang sama 

dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian in juga diharapkan dapat menjadi solusi praktis dari 

permasalahan yang diangkat pada topik penelitian ini. 

            

1.4.2 Manfaat Teoritis  

          Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini daptmembuka sudut pandang baru 

untuk mahasiswa studi Hubungan Internasional mengenai peran aktor internasional dalam 

menangani permasalahan pencemaran lingkungan lintas negara. Melalui penelitian ini para 

pembaca, khususnya mahasiswa studi Hubungan Internasional, diharapkan dapat 



 

memperkaya gaya pemikiran analisis mereka dengan melihat penerapan teori pada kasus 

dalam penelitian ini.  

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Adapun titik-titik batasan tertentu yang ditarik penulis dalam penulisan ini dengan maksud 

tujuan agar tidak meluasnya pembahasan ke topik yang tidak relevan dan mengurangi 

hilangnya fokus ke topik utama. Titik batasan yang dimaksud penulis, yaitu: 

 

1) Batasan konseptual pada penulisan ini hanya menyoroti dinamika dan perkembangan 

kasus pencemaran lingkungan ULAB yang terjadi di wilayah Bangladesh. Bangladesh 

dipilih sebagai negara yang diteliti dikarenakan Bangladesh merupakan salah satu 

negara industtri terbesar di Asia. 

 

2) Batasan konseptual dalam penulisan ini hanya mendeskripsikan peran UNEP terhadap 

kasus pencemaran lingkungan ULAB di Bangladesh dan memberikan analisis peran 

UNEP sesuai batasan tahun diatas. Tahun 2018 diambil penulis sebagai batasan karena 

pada tahun tersebut jumlah kasus pencemaran lingkungan ULAB di Bangladesh 

mengalami penguatan yang cukup signifikan.  

 


