
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 GREEN THEORY (TEORI HIJAU) 

Krisis lingkungan hidup yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir mulai 

didiskusikan dan dikaji dalam studi hubungan internasional. Perubahan iklim, penipisan 

lapisan ozon bumi, degradasi pada keanekaragaman hayati, pencemaran polusi dan limbah 

menjadi isu lingkungan hidup yang mulai dibahas dalam forum-forum internasional seiring 

mulai dirasakannya dampak krisis lingkungan pada kehidupan manusia. Isu kerusakan 

lingkungan hidup mulai agenda pembahasan forum internasional secara formal salah satunya 

pada tahun 1972 dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaksanakan di 

Stockholm, Swedia, dalam sidang ini dibahas permasalahan polusi dan perubahan iklim.  

Sekitar tahun 1990an isu lingkungan mulai menjadi hal yang penting dalam agenda 

internasional (Suryadipura, 2013). Isu lingkungan mulai dilihat sebagai isu yang perlu kaji 

dalam studi hubungan internasional. Perilaku dan aktifitas manusia selama bertahun-tahun 

telah berpengaruh terhadap keadaan bumi. Aktifitas manusia telah menimbulkan berbagai 

permasalahn ekologis seperti perubahan iklim global, pemanasan global, menipisnya lapizan 

ozon, hutan azam, polusi, pencemaran yang menimbulkan ancaman terhadap kehidupan 

manusia (Dyer, 2020). 

Melihat dari sejarah perkembangan peradaban manusia yaitu revolusi industri. Revolusi 

industri yang terjadi sejak tahun 1784 telah mendorong perubahan dan perkembangan 

teknologi dalam bidang industry, dan memberikan pengaruh dan perubahan yang sangat besar 

terhadap kehidupan sosial ekonomi manusia. Perubahan kehidupan ekonomi dan sosial 

masyarakat telah menyebabkan degradasi lingkungan hidup, namun pada masa ini 

permasalahan lingkungan belum menjadi sebuah isu penting karena masih relative sebagai isu 

lokal (Eckersley, 2007). Pada tahun 1960an mulai dilihat sebagai awal krisis lingkungan hidup 

muncul. Pada masa ini yang dapat disebut sebagai “Modern Ecological Crisis” karena 

permasalahan krisis lingkungan hidup mulai meningkat dengan dampak yang semakin luas dan 

skala yang lebih besar, serta timbul kepedulian terhadap permasalahan lingkungan hidup di 

seluruh dunia (Eckersley, 2007). Pada masa ini juga mulai berkembang gerakan sosial 

masyarakat yang merespon krisis lingkungan hidup yang terjadi karena dampak yang 

dihasilkan oleh perkembangan ekonomi yang sangat besar pasca perang dunia dua telah 

merusakn ekosistem alam dan mengancam kehidupan manusia.  



 

 

Perkembangan ekonomi yang sangat cepat, perkembangan teknologi, serta 

pertumbuhan penduduk yang tinggi telah mendorong dan meningkatkan konsumsi terhadap 

sumber daya alam (Eckersley, 2007). Tragedy of the commons yang terjadi pada tahun 1960an 

menjadi salah satu momentum dimana krisis yang terjadi pada lingkungan mulai diakui oleh 

masyarakat. Tragedy of the commons dapat dipahami manusia atau individu menggunakan 

sumber daya yang ada di tanah dan air dengan berlebihan untuk memenuhi kebutuhan 

kepentingan pribadi (Dyer, 2020). Efek yang dihasilkan oleh konsumsi sumber daya alam 

untuk mencukupi kehidupan manusia telah menghasilkan permasalahan baru seperti polusi, 

limbah, dan degradari keanekaragaman hayati dunia.  

Dalam studi hubungan internasional banyak teori-teori yang berkembang untuk 

menjelaskan fenomena yang terjadi dalam politik internasional. Teori yang ada muncul dan 

berkembang mengikuti perkembangan dan perubahan fenomena atau isu yang terjadi dalam 

dunia internasonal. Namun terdapat kekurangan dari teori-teori HI tradisional dalam 

menjelaskan fenomena dan isu yang sedang terjadi dalam politik internasional, sehingga 

memunculkan berbagai teori-teori baru atau pengembangan dari teori-teori HI tradisonal. 

Green Theory atau Teori Hijau merupakan salah satu teori yang berkembang dari fenomena 

yang terjadi dalam dunia internasional yaitu melihat permasalahan krisis lingkungan hidup 

global.   

Dalam Green theory (Teori Hijau) lingkungan hidup menjadi aspek penting sebagai 

pijakan pemikiran utama. Berbagai perilaku atupun aktifitas dari manusia telah menjadi alasan 

utama terjadinya krisis lingkungan hidup. Green theory muncul sebagai kritikan terhadap teori 

hubungan internasional tradisional yang terlalu human-centered yang meminggirkan 

keberadaan lingkungan hidup dalam kajiannya. Green theory menentang paham 

antroposentrisme. Paham antroposentrisme merupakan paham yang memusatkan manusia 

yang utama (Dyer, 2020).  

Paham ekosentrisme menjadi paham utama dari green theory (teori hijau). 

Ekosentrisme merupakan paham yang mempusatkan pada lingkungan atau ekologi. Green 

theory hadir untuk membantu mendalami dan memahami bagaimana hubungan lingkungan, 

ekonomi, dan negara (Dyer, 2020). Menurut Dyer paham ekosentrisme memahami bahwa 

lingkungan yang sehat adalah hal yang utama karena akan berpengaruh pada kelangsungan 

hidup manusia (Dyer, 2020). Dalam pandangan Ekosentrisme terdapat penolakan terhadap 

paham human-centered dalam antroposentrisme, karena paham human-centered 

antroposentrisme mengijinkan manusia untuk melakukan eksploitasi terhadap lingkungan 



 

 

hidup demi memenuhi kebutuhan jangka pendek manusia. Namun dari pemikiran 

antroposentrisme telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup (Dyer, 2020).  

Paham antroposentrisme selama bertahun-tahun yang diwujudkan dalam pembangunan 

ekonomi dan kesejahteraan manusia telah memberikan kerusakan terhadap kelestarian 

lingkungan hidup. Upaya untuk mencukupi kebutuhan manusia telah menyebabkan terjadinya 

eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dampak pada krisis lingkungan hidup, yang 

kemudian memunculkan ancaman terhadap keamanan manusia. Ekosentrisme berpusat pada 

lingkungan hidup namun tidak melupakan manusia, dengan melihat lingkungan hidup perlu 

dilestarikan, dan kebutuhan manusia dibatasi demi menjadi kelangsung lingkungan (Dyer, 

2020). Lingkungan hidup yang lestari dan sehat akan memberikan pengaruh terhadap 

kehidupan manusia, sehingga penting menjaga lingkungan hidup untuk keberlangsungan 

kehidupan manusia saat ini maupun dimasa yang akan datang. 

Pengakuan terhadap eksistensi makhluk hidup yang ada di Bumi menjadi salah satu hal 

utama (Rani, 2013). Manusia, keanekaragaman hayati, maupun bagian alam lainny adalah 

sebuah kesatuan kehidupan di bumi. Manusia hidup bersama-sama dengan berbagai makhluk 

hidup lainnya sejak dahulu. Kesadaran bahwa manusia dan alam menjadi kesatuan bersama 

yang sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, sehingga kehidupan manusia sangat 

dipengaruhi oleh keberlangsungan alam, maupun kehidupan manusia dapat berpengaruh 

terhadap kelestarian lingkungan hidup. 

Menurut Goodin (1992) dalam (Dyer, 2020) mengemukakan bahwa dalam Green 

Theory memiliki sebuah ciri khas berkaitan dengan visi moral yaitu Green Theory of Values, 

dalam hal ini moralitas yang dibawa yaitu ada pembatasan dalam pengembangan materi 

manusia, ini dilakukan demi melestarikan lingkungan hidup. Atau dapat dipahami kebebasan 

manusia dalam mengonsumsi atau mengelola sumber daya alam dibatasi untuk menjaga 

kelestarian lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, perkembangan teknologi 

baru, pertumbuhan penduduk yang tinggi telah menyebabkan peningkatan konsumsi sumber 

daya alam, meningkatkan dan memunculkan permasalahan polusi dan limbah, bahkan 

mengancam kelestarian keanekaragaman hayati di bumi (Eckersley, 2007).  

Eksploitasi manusia terhadap sumber daya alam yang terjadi selama bertahun-tahun 

telah menyebabkan daya dukung bumi terus menurun. Krisis lingkungan hidup dan praktek 

pembangunan yang tidak sustainable, menyebabkan sumber daya alam seperti air tidak dapat 

digunakan karena sudah terkontaminasi bahan kimia limbah produksi perusahaan. Lingkungan 

hidup memiliki keterbatasan. Sumber daya yang ada sangat terbatas, namun selama bertahun-

tahun eksploitasi terus dilakukan manusia telah menyebabkan daya dukung bumi semakin 



 

 

berkurang (Suryadipura, 2013). Jika tidak diatasi akan menyebabkan krisis lingkungan hidup 

semakin parah dan mengancam kehidupan manusia. Ini semakin memperjelas bagaimana 

kehidupan manusia sangat dipengaruhi dan bergantung pada alam, begitupun sebaiknya 

manusia aktifitas manusia akan mempengaruhi keadaan lingkungan hidup.  

Permasalahan lingkungan hidup tidak hanya permasalahan domestik namun juga 

sebuah permasalahan internasional. Pencemaran polusi udara, polusi air, perubahan iklim 

merupakan kasus masalah lingkungan hidup yang dapar melewati batas-batas negara (Dyer, 

2020). Terdapat beberapa ciri khas dari masalah lingkungan hidup sepert lintas batas negara 

(transboundary) dan melibatkan aktor yang luas, baik dalam penyebab terjadinya krisis 

lingkungan hidup dan sebagai solusi dari masalah krisis lingkungan hidup (Eckersley, 2007). 

Namun, teori HI tradisional didominasi negara sebagai aktor utama, ini bertabrakan dengan ciri 

masalah lingkungan yang transboundary. Kedaulatan negara tidak lagi menggambarkan 

realitas yang terjadi dalam dunia internasional khususnya permasalahan lingkungan hidup 

global (Dyer, 2020).  

Salah satu ciri dari permasalahan lingkungan hidup yaitu pelibatan aktor yang luas 

(Eckersley, 2007). Dalam masalah lingkungan hidup ini tidak hanya aktor negara saja yang 

memainkan peranan penting, namun non-state aktor seperti perusahaan (industry), Non-

government organization (NGO), dan komunitas lokal (masyarakat) memainkan peranan 

penting juga. Kebijakan ekonomi yang sewenang-wenang demi mengejar keuntungan jangka 

pendek dari lingkungan hidup dilakukan oleh negara. Alih-alih mencukupi kebutuhan 

masyarakat ekspoitasi lingkungan hidup telah menyebabkan krisis lingkungan hidup yang 

mengancam kehidupan manusia, walaupun dampak dari krisis lingkungan ini tidak dirasakan 

secara merata oleh semua kelas sosial. Contohnya deforestasi hutan yang dilakukan oleh 

industry dengan ijin negara telah merusak lingkungan hidup atau hutan yang menjadi tempat 

tinggal dari indigenous people. Deforestasi hutan mengancam kehidupan orang lokal yang 

hidup bergantung pada alam.  

Salah satu kritik green theory terkait perekonomian yaitu industrialisasi dan pesatnya 

pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. 

Perusahaan menjadi salah satu aktor utama yang terus melakukan eksploitasi sumber daya 

alam, konsusmsi energi dan sumber daya alam ini telah menyebabkan degradasi lingkungan 

hidup. Proses produksi yang dilakukan perusahaan menghasilkan emisi karbon yang 

dilepaskan ke atmosfer menyebabkan pemanasan global serta menipiskan lapisan ozon, yang 

kemudian berakumulasi menjadi bencana perubahan iklim. Krisis lingkungan hidup juga 

mempengaruhi negara. Kestabilan negara dipengaruhi oleh krisis lingkungan hidup seperti 



 

 

kelangkaan sumber daya yang disebabkan oleh eksploitasi maupun kelangkaan yang pada 

akhirnya menimbulkan ketidakstabilan di dalam negara baik sosial, ekonomi, keamanan, 

maupun politik (Rani, 2013). Melihat fenomena ini tentu dalam penyelesaian dan pencarian 

solusi dari rusaknya lingkungan hidup perlu adanya kerjasama dari aktor atau stakeholder yang 

lebih luas (Eckersley, 2007). 

Dalam teori ini melihat bahwa perlu adanya desentralisasi untuk menangani krisis 

lingkungan hidup yang terjadi (Dyer, 2020). Desentralisasi dapat dipahami adanya pengalihan 

kewenangan atau kekuasaan dari tingkat teratas atau pusat kepada daerah atau tingkatkan yang 

lebih lokal. Desentralisasi dilihat dapat menjadi sebuah solusi dalam permasalahan lingkungan 

hidup (Dyer, 2020). Desentraliasi diberikan negara kepada aktor di daerah yang dianggap 

mampu mengemban tanggung jawab yang diberikan.  

Komunitas lokal secara langsung hidup dengan lingkungan yang ada disekitarnya 

cenderung lebih memahami keadaan lingkungannya, dan bergantung pada lingkungan 

sehingga komunitas ini memelihara lingkungan dimana mereka tinggali (Dyer, 2020). 

Contohnya indigenous people yang hidup sangat bergantung pada hutan, bahkan setiap bidang 

kehidupan berhubungan dengan hutan seperti agama. Dalam hal ini kemudian penulis tidak 

hanya melihat masyarakat lokal saja, permasalahan lingkungan hidup ini berkaitan dengan 

berbagai aktor. Banyak aktor yang bermunculan seperti NGO, akademisi, pemerintah lokal, 

bahkan perusahaan yang secara berdampingan ada di sekitar alam.  

Secara garis besar teori ini membahas terkait hubungan antara manusia dan alam. 

Bagaimana manusia hidup berbarengan dengan alam. Upaya pemenuhan kebutuhan manusia 

telah menghadapakan manusia pada bencana krisis lingkungan hidup. Alam yang dianggap 

sebagai penopang kehidupan manusia terus di eksploitasi dengan alasan pemenuhan kebutuhan 

manusia. Krisis lingkungan tidak hanya mengancam keberlangsungan alam namun juga 

mengancam kehidupan manusia. Alih-alih memenuhi kesejahteraan manusia, aktifitas manusia 

yang merusak alam mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Sehingga perlu ada 

perubahan dalam cara pandang manusia akan bumi, kesadaran bahwa manusia hidup 

berbarengan dengan alam serta alam yang lestari akan mendukung kehidupan manusia saat ini 

maupun sampai masa yang akan datang. 

2.2 KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

Secara umum Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diartikan sebagai komitmen 

atau pertanggung jawaban perusahaan terhadap masyarakat tanpa meninggalkan tanggung 

jawabnya pada lingkungan. Menurut World Business Council for Sustainable Development 



 

 

(WBCSD) Corporate Social Responsibility dapat didefinisikan “Continuing commitment by 

business to behave athically and contribute to economic development while improving the 

quality of life of the workforce and their families as  well as of the local community and society 

at large” atau dalam terjemahan bebas “sebuah komitmen bisnis atau pelaku usaha dalam 

memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi yang secara bersamaan ikut 

memperhatikan kualitas hidup pekerja dan keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan 

(Marnelly, 2012). Dari Definisi WBCSD ini menekankan pada peran dan tanggung jawab 

perusahaan terhadap kehidupan masyarakat, baik yang ada di internal perusahaan maupun 

masyarakat luas. Dalam (Wibisono, 2007), CSR dapat diartikan sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan kepada para masyarakat untuk berlaku etis, meminimalisir dampak dan 

memaksimalkan dampak positif yang mencangkup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

John Elkington dalam bukunya Cannibals with Fork, The Triple Bottom Line of 

Twentieth Century Business, mengembangkan sebuah konsep triple bottom line yang terdiri 

atas 3P: (1) People, (2) Planet, dan (3) Profit, ketiga hal ini perlu berjalan berbarengan agar 

sebuah perusahaan tetap sustainable (Wibisono, 2007). Dalam kertekaitanya dijelaskan bahwa 

sebuah perusaahan dalam mengejar profit atau keuntungan harus memperhatikan dan terlibat 

dalam upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat (aspek people) dan tidak melupakan 

kontribusinya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (aspek planet) (Wibisono, 2007).  

Dari konsep triple bottom line ini perusahaan dituntut untuk tidak hanya memperhatikan satu 

aspek saja yaitu profit, tetapi perusahaan harus seimbang dengan terkait ketiga aspek. Jika 

perusahaan hanya mengejar profit, kerusakan lingkungan akibat akvititas produksi perusahaan 

untuk mencapai profit yang diinginkan dapat terjadi, yang juga berdampak pada masyarakat. 

Hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan dan masyarakat namun juga bagi perusahaan 

yang dirasakan secara langsung ataupun dimasa yang akan datang. Mendapatkan profit 

memang menjadi hal utama bagi perusahaan namun hal penting lainya ada memperhatikan 

dampaknya pada lingkungan dan masyarakat.  

Konsep CSR ini  berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan dimana CSR 

merupakan bentuk kontribusi perusahaan terhadap agenda pembangunan global yaitu 

Sustainable Development Goals. Kontribusi yang diberikan perusahaan dapat berupa aktvitas 

produksi yang ramah lingkungan, efektifitas dan keberlanjutan penggunaan bahan mentah, 

pengelolaan limbah, maupun peranya dalam mendukung kehidupan masyatakat.  Konsep ini 

digunakan dalam penelitian ini guna untuk menjelaskan upaya dari perusahaan khususnya 

APRIL Group dalam program restorasi hutan. Kontrobusi yang dilakukan oleh APRIL Group 

dalam program restorasi hutan dilihat sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan. 



 

 

2.3 KONSEP PARTNERSHIP (KEMITRAAN) 

Partnership atau kemitraan dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan bersama antar 

dua atau lebih pihak untuk mencapai kepentingan dan keuntungan bersama. Menurut 

Contruction Intitute, Kemitraan dapat didefinisikan sebagai suatu komitmen jangka panjang 

antara dua atau lebih organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dengan 

memaksimalkan keefektifan sumberdaya dari setiap partisipan (Kamil, 2006). Hubungan yang 

terbentuk dalam kemitraan didasarkan pada rasa saling percaya, dedikasi dalam mencapai 

sasaran atau tujuan bersama, dan terkait pengertian akan setiap harapan dan nilai-nilai 

individual (Kemendikbud, 2018). Dalam kemitraan bersama yang membentuk hubungan 

kerjasama antar aktor harus ada kesetaraan dimana tidak ada aktor yang dirugikan sehingga 

aktor-aktor yang membangun kemitraan ini mendapatkan keuntunganya masing-masing. 

Partnership (kemitraan) dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama yang 

disepakati oleh setiap aktor. Kemitraan dapat memberikan keuntungan bagi aktor yang terlibat, 

kentungan didapatkan dapat berupa pertukaran informasi, teknologi, bimbingan teknis, bantuan 

pendanaan, pengembangan program, dan lainnya (Kamil, 2006).  

Kemitraan dilihat sebagai salah satu kunci utama dalam pelaksanaan suatu program. 

Partnership (kemitraan) menjadi salah satu prinsip dari 5P Sustaiable Development Goals 

(SDGs) (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Kemitraan yang dibangun dalam SDGs 

diharapkan dapat memunculkan solusi global dalam menangani permasalahan yang terjadi saat 

ini. Permasalahan multidimensi yang terjadi di dunia saat ini perlu kemitraan bersama dengan 

membangun kolaborasi antar aktor seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, 

perusahaan, hingga individu. Kemitraan yang terbentuk ini bertujuan untuk memberikan 

keuntungan bagi setiap aktor tanpa melupakan tujuan bersama untuk mencapai setiap goals 

dari SDGs. Kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh setiap aktor dapat saling dilengkapi 

sehingga program ini dapat berjalan dengan efektif. Kemitraan yang terbangun dalam SDGs 

ini menjadi bentuk hubungan kolaboratif dan bersifat sukarela dimana setiap aktor baik negara 

maupun non-negara sepakat untuk bekerjasama, bertanggung jawab dan berbagi resiko, sumber 

daya serta manfaat (Wangke, 2019).  

Dalam Sustaiable Development Goals (SDGs) kemitraan dilakukan dalam kerangka 

kemitraan bersama seluruh aktor atau kemitraan multipihak (multi-sectoral partnership). 

Kemitraan multipihak dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kerjasama yang dilandasi 

oleh kesukarelaan, adanya rasa saling membutuhkan dan kebersamaan, serta adanya partisipasi 

aktif dari seluruh aktor baik pemerintah, masyarakat sipil, NGO, sektor bisnis dalam 

menangani sebuah isu (Bahagijo dkk, 2019).   Kemitraan multipihak dilihat sebagai solusi 



 

 

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini seperti kemiskinan, lingkungan hidup, 

perubahan iklim, kesehatan, dsb, melihat permasalahan yang ada bersifat multidimensi 

sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor dari berbagai aktor.   

Dalam kemitraan multipihak semua aktor bersama-sama bekerjsama untuk 

menyelesaikan isu-isu khusus seperti kesehatan dan lingkungan hidup, para aktor ini bersama-

sama berkolaborasi dengan memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk 

menangani permasalahan yang terjadi. Melalui kemitraan multipihak menurut Beisheim dan 

Simon dalam (Bahagijo dkk, 2019), kemitraan multipihak bermanfaat untuk pelaksanaan SDGs 

seperti: a) kemitraan multipihak dapat dilakukan secara fleksibek dan lebih leluasa, karena 

tidak terdapat peraturan atau birokrasi yang mengikat. b) lewat kemitraan multipihak 

keterbatasan sumber daya seperti dana, pengetahuan, teknologi, maupun sumber daya lain yang 

dapat digunakan untuk mengatasi sebuah permasalahan. c) berbagai inovasi baru untuk 

mengatasi permasalahan dapat diperoleh. d) dapat mendorong peningkatan investasi maupun 

sumber dana sehingga dapat memperkuat skalah penyelesaian masalah.   

Dalam tulisan ini secara khusus membahas terkait APRIL Group yang merupakan 

sektor swasta. Potensi yang bias didapatkan berupa:  a) kemampuan delivery, b) kemampuan 

terkait jaringan dan pemahaman value chains untuk kemitraan pelaksanaan, c) advokasi dan 

diseminasi, d) penguatan kapasitas, e) dukungan dana dan mengelola dana CSR, f) berkaitan 

dan bekerja sama dengan berbagai pihak (Bahagijo, Santono, & Okitasari, 2019). Kontribusi 

yang diberikan dapat dalam bentuk kemitraan pengetahuan, kemitraan terkait standarisasi, 

kemitraan terkait pelaksanaanm dan terkait pendanaan (Bahagijo, Santono, & Okitasari, 2019). 

2.4 PENELITIAN TERDAHULU 
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mendapatkan bahwa 

kontribusi dari 

PT.Pertamina dalam 

upaya meningkatkan gizi 

balita, serta menurunkan 

angka kematian ibu dan 

bayi, serta menjelaskan 

bahwa PT. Pertamina 
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Pertamina. 

Bahan 

literature 

yang 

digunakan 

berasal dari 

buku, jurnal, 

data 

lembaga, dan 

website. 

bermitra dengan 

organisasi masyatakat 

dalam pelaksaan program 

ini. 

2 Eca Chairunnisa./ Peranan 

World Wide Fund For 

Nature (WWF) Dalam 

Upaya Konservasi 

Populasi Badak Jawa Di 

Indonesia./ Global Political 

Studies Journal Vol.2 No.1 

(2018) 

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

melihat peran dari 

NGO seperti 

World Wide Fund 

for Nature 

(WWF) dalam 

upaya untuk 

konservasi Badak 

Jawa di Indonesia. 

Penelitian ini 

menggunaka

n metode 

penelitian 

kualitatif, 

data yang 

digunakan 

berupa data 

primer dan 

data 

sekunder 

dengan 

teknik 

pengumpula

n data 

melalui studi 

pustaka, 

penelurusan 

data online, 

dokumentasi

, dan 

wawancara. 

Penelitian ini 

mendapatkan bahwa 

WWF sebagai NGO 

sangat berperan dalam 

upaya konservasi Badak 

Jawa di Indonesia, hal ini 

dilihat dari populasi Badak 

Jawa yang bertambah. 



 

 

3 Timothy Febrian 

Theodorrus, Aswin 

Baharuddin, Bama Andika 

Putra./ Peran Conservation 

International (CI) 

Terhadap Konservasi 

Perairan di Bali (Studi 

Kasus: Desa Tulamben, 

Bali)./ Hasanuddin Journal 

of International Affairs 

Vol.1 No.2 (2021) 

Penelitian ini 

dilakukan untuk 

mengetahui 

strategi dan 

dampak dari 

Conservation 

International 

dalam program 

konservasi 

perairan di 

Tulamben, Bali. 

Penelitian ini 

menggunaka

n metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

menggunaka

n data 

sekunder. 

Data yang 

digunakan 

berasal dari 

jurnal, karya 

ilmiah, buku, 

artikel, dan 

dokumen. 

Tulisan ini 

menggunaka

n teknik 

penulisan 

deduktif. 

Dari penelitian ini 

menumukan 2 hal yaitu 1) 

Conservation International 

berperan sebagai 

pembuatan kebijakan serta 

regulasi bersama dengan 

pemerintah di Desa 

Tulamben, strategi yang 

dilakukan juga berupa 

meningkatkan peran 

masyatakat dalam 

program ini, 2) peran dari 

Conservation International 

memberikan dampak pada 

social, ekonomi, serta 

lingkungan. 

 

1) Judul: Strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT.Pertamina Melalui Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan Dalam Pertamina Sehati. Penulis: Yumna Nurtanty Tsamara, 

Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty.  

 Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan terkait Corporate Social Responsibility (CSR) 

atau Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan oleh PT. Pertamina. Dalam tulisan ini 

penulis mengangkat permasalahan kesehatan khususnya pada ibu dan bayi. Dijelaskan 

bahwa dalam impementasi dari pelaksanaan CSR PT.Pertamina dilakukan dalam 

program ‘Sehat Anak Tercinta dan Ibu (SEHATI)’. Penelitian ini sama-sama 

mengangkat perusahaan sebagai subjek utama dalam penelitian. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu yaitu terkait permasalahan yang diangkat, permasalahan 

dalam tulisan ini berkaitan dengan konservasi lingkungan sedangkan penelitian 



 

 

terdahulu ini mengakat terkait masalaha kesehatan. Walaupun sama-sama 

menggunakan konsep CSR, penelitian ini menggunakan konsep CSR untuk 

menjelaskan peran dari April Group.  

2) Judul: Peranan World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Upaya Konservasi Populasi 

Badak Jawa Di Indonesia. Penulis: Eca Chairunnisa. 

 Dalam tulisan ini, peneliti menjelaskan terkait peranan World Wide Fund For Nature 

(WWF) dalam upaya konservasi hewan badak jawa di Indonesia. Tulisan ini 

mengangkat permasalahan populasi badak jawa yang semakin menurun di Indonesia. 

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu aktor yang diangkat, dalam 

penelitian ini adalah Perusahaan sedangkan penelitian terdahulu yaitu Non-

Government Organization. Hal ini berpengaruh terhadap isi pembahasan penelitian ini 

karena permasalahan dan pengaruh yang diberikan kedua aktor ini terkait permasalahan 

lingkungan dapat berbeda. 

3) Judul: Peran Conservation International (CI) Terhadap Konservasi Perairan di Bali (Studi 

Kasus: Desa Tulamben, Bali). Penulis: Timothy Febrian Theodorrus, Aswin Baharuddin, 

Bama Andika Putra. 

 Dalam tulisan ini, peneliti menjelaskan terkait startegi yang dilakukan oleh 

Conservation International (CI) dalam program konservasi perairan di Tulamben Bali. 

Dalam tulisan ini dijelaskan terkait strategi dan peran dari Conservation International 

(CI) dalam program konservasi. Penelitian ini sama mengakat terkait permasalahan 

lingkungan yang terjadi di Indonesia, walaupun di tempat yang berbeda. Perbedaan 

penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada aktor yang diangkat, penelitian ini 

mengakat perusahaan sebagai aktor yang akan di teliti sedangkan penelitian terdahulu 

ini mengakat Non-Government Organization. Karena perbedaan aktor ini maka konsep 

yang digunakan dan isi yang dibahas akan berbeda.  

 

  



 

 

2.5 KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai peran APRIL Group dalam program 

restorasi hutan di Riau. Pada awal pembahasan diangkat mengenai permasalahan krisis 

lingkungan hidup yang terjadi di dunia maupun di Indonesia khususnya di Riau. Krisis 

lingkungan yang terjadi disebabkan oleh kebakaran hutan yang dilakukan untuk membuka 

lahan perkebunan yang diperparah oleh musim kemarau. Krisis lingkungan hidup yang terjadi 

ini mengancam keamanan kehiduan manusia maupun keankearagaman hayati. Permasalahan 

ini kemudian memunculkan program restorasi hutan yang ditujukan untuk memulihkan 

keanekaragaman hayati yang hidup di hutan di Riau. Dalam upaya untuk melestarikan hutan 

Riau diperlukan kolaborasi bersama dari berbagai aktor, salah satunya perusahaan seperti 

APRIL Group yang merupakan perusahaan yang memproduksi kertas dan pulp. Peran 

perusahaan ini kemudian dijelaskan lewat konsep Corporate Social Responsibility (CSR). 

Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan teori yaitu Green Theory atau Teori Hijau 

yang merupakan teori tentang lingkungan 

 

Krisis Lingkungan (Kebakaran 

Hutan) 

Restorasi Hutan di Riau 

Peran APRIL dalam Restorasi 

Hutan di Riau. 

Green Theory (Teori Hijau) 

Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

Konsep Partnership 

(Kemitraan) 


