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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Hubungan internasional kontemporer merupakan ilmu yang tidak 

hanya memperhatikan hubungan politik antar negara saja tetapi juga sejumlah 

subyek lainya seperti hak asasi manusia, perubahan transnasional, organisasi 

internasional, rezim internasional, lingkungan hidup dan lain sebagainya.1  

Sejak munculnya revolusi industri sampai sekarang, terdapat  isu-isu baru yang 

menjadi perhatian hubungan internasional.  Salah satunya adalah isu 

lingkungan hidup terkait dengan adanya polusi dan kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara dan lain-

lain oleh mesin-mesin canggih. Hal itu mengakibatkan perubahan iklim dan 

pemanasan global yang membuat suhu bumi dari waktu ke waktu semakin 

meningkat. 2  

Kemudian pada pasca perang dingin kajian hubungan internasional 

mulai disibukkan dengan perundingan kesepakatan global terkait dengan 

perubahan iklim yang sangat signifikan. Menurut Syahperi dalam Pareira  

diakhir era perang dingin telah membawa dunia kedalam suatu perubahan 

                                                 
1  Perwita, Anak Agung dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. 

2005. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Hal. 143.  
2  ”Perubahan Iklim, Pemanasan Global Dan Posisi Indonesia”  http://www.selamatkan-

indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=67. diakses pada tgl 
30 Maret 2010.  
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tatanan baru yang dicirikan oleh empat perubahan mendasar yaitu: 3   

• Adanya perubahan dalam konstelasi politik global dari pola bipolar ke 

multipolar. 

• Menguatnya saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan 

antar beragam masalah global di berbagai bidang. 

• Terjadinya peran aktor-aktor non pemerintah dalam hubungan 

internasional. 

• Munculnya isu-isu global baru dalam Agenda Internasional. 

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam 

hubungan internasional pada tahun 1970-an. Hal itu ditandai dengan 

diselenggarakannya konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang 

lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi ini 

bertujuan untuk menghasilkan beberapa kesepakatan global dalam menghadapi 

abad ke-21. Setelah diadakannya konferensi tersebut kemudian dibentuklah  

UNEP (United Nations Environmental Programme). 4 Setelah dibentuknya 

UNEP, berbagai konferensi tentang lingkungan mulai sering dilakukan sejalan 

dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak persoalan 

lingkungan.  

Beberapa konferensi seperti konferensi Nairobi telah diadakan dan 

mempertegas hasil konferensi sebelumnya, tetapi persoalan lingkungan tetap 

menjadi masalah dan perbaikan lingkungan belum tercapai sepenuhnya. 

Kondisi lingkungan yang semakin memburuk membuat PBB merasa sangat 

                                                 
3  Andreas Pramudianto. 2008. Diplomasi Lingkungan, Teori dan Fakta. UI Press: Jakarta. Hal. 12 
4 Ibid Hal 4.  
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perlu untuk mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (Earth Summit) yang 

diadakan di Rio de Janeiro, Brazil pada 1992. Konferensi dengan nama 

UNCED (United Nation Conference of Environment and Development) 

kemudian menghasilkan kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim yaitu 

UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change). Dibawah 

UNFCCC Negara-negara peserta konvensi mulai melakukan negosiasi-

negosiasi untuk membentuk suatu aturan yang lebih detil dan bisa diterima 

oleh semua negara menuju tujuan bersama yaitu mengurangi emisi gas rumah 

kaca.5. Melalui struktur organisasi yang ada, UNFCCC memfasilitasi negara-

negara untuk berkumpul mengadakan pertemuan dengan membahas beberapa 

masalah baik teknis maupun negosiasi yang alot antar negara-negara. 

Berbagai pertemuan telah dilakukan dan sepanjang Conference of 

Parties (CoP)6 1 dan CoP 2 hampir tidak ada kesepakatan yang berarti dalam 

upaya memperbaiki lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya negara-negara  

terbentuk menjadi dua kelompok/group besar yaitu Annex I dan Non-Annex I. 

Kelompok Annex I terdiri dari negara-negara maju dan kelompok Non Annex I 

merupakan kelompok negara berkembang. Kelompok-kelompok tersebut 

terbagi lagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil lagi seperti AOSIS 

(Alliance of Small Island States), JUSSCANZ (Japan, United States Of 

America, Switzerland, Canada, Australia, Norwey, dan New Zealand), EU 

(European Union), CEIT (Countries With Economic In Transition), dan lain-

                                                 
5  ”Naskah Konvensi Perubahan Iklim” dalam http://unfccc.int/280.php, diakses pada 22 April 

2010. 
6     Conference of Parties (CoP) merupakan badan tertinggi  (supreme body) Konvensi yang 

memiliki wewenang membuat keputusan.  
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lain guna memperkuat pendapat atau partisipasinya di dalam perundingan.7 

Kelompok-kelompok negara ini bernegosiasi untuk menciptakan sebuah 

kesepakan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang bisa mengakomodasi 

kepentingan banyak pihak.  

Dinamika negosiasi sangat ditentukan oleh posisi kelompok-

kelompok negara dan bukan oleh setiap negara secara individu. Kelompok-

kelompok tersebut mempunyai kepentingan baik secara ekonomi maupun 

politik. 8 Dalam proses disetujuinya Protokol Kyoto, tidak terlepas dari 

perdebatan antar kelompok-kelompok negara dalam menetapkan kewajiban 

dan hak yang harus ditanggung oleh negara anggota konvensi.  

Pada saat pertemuan tahunan  UNFCCC ke-3 (CoP-3) yang diadakan 

di Jepang, sebuah perangkat peraturan yang bernama Protokol Kyoto berhasil 

disepakati sebagai pendekatan untuk mengurangi emisi GRK. Dalam sebuah 

protokol, para anggota terikat secara normatif untuk mengikuti aturan-aturan di 

dalamnya dan protokol dibentuk untuk mempertegas sebuah peraturan 

sebelumnya (misalnya konvensi) menjadi lebih detil dan spesifik. 9  

Protokol Kyoto merupakan persetujuan yang dihasilkan dari UNFCCC 

yang dirancang bagi para peserta penandatanganan Konvensi Perubahan Iklim,  

sebagai penguatan mekanisme pengurangan emisi GRK sehingga tidak 

menggangu sistem iklim bumi. Didalam persetujuan Protokol Kyoto negara 

                                                 
7     Daniel Mudiyarso. 2003. Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim. 

Jakarta: Penerbit Kompas. Hal 46.  
8    Daniel Murdiyarso. 2003. Protokol Kyoto dan Implikasinya Bagi Negara Berkembang. 

Penerbit Buku Kompas: Jakarta. Hal 46 
9 ”United Nations Framework Convention on Climate Change-New York 9 May 1992 ”   

Audiovisual Library of International Law dalam http://untreaty.un.org/  diakses 25 Agustus 
2010 
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dapat bekerja secara bersama-sama melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim melalui mekanisme yang tercantum dalam protokol. Beberapa 

mekanisme yang dibentuk untuk memenuhi komitemen itu dikenal dengan 

nama Mekanisme Kyoto yang terdiri dari tiga maknisme antara lain:  Joint 

Implementation (JI),  Emission Trading (ET),  Clean Development Mechanism 

(CDM). 10  

Dalam ilmu Hubungan Internasional konsep Internasional Politics of 

the Environment merupakan suatu proses dimana persetujuan antara negara 

mengenai isu lingkungan hidup dinegosiasikan, baik dengan cara menciptakan 

rezim maupun dengan cara menciptakan institusi internasional yang 

diperlukan.11 Melalui UNFCCC negosiasi antar negara terjadi sehingga dengan 

munculnya Protokol Kyoto dapat mempengaruhi aplikasi kebijakan lingkungan 

dari negara-negara dunia yang terlibat dalam persetujuan tersebut. Yang 

menarik dari latar belakang tersebut bagi Penulis adalah kesediaan negara maju 

dan negara berkembang dalam meratifikasi Protokol Kyoto. Sehingga disini 

penulis akan menganalisis tentang alasan yang menjadikan negara-negara 

Annex I dan Non-Annex I meratifikasi perjanjian tersebut.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran dari latar belakang diatas maka rumusan masalah 

yang diangkat oleh penulis adalah: “Mengapa negara maju (Annex I) dan 

negara berkembang (Non-Annex I) bersedia meratifikasi Protokol Kyoto? “  
                                                 
10 Op.cit hal 47 
11   Anak Agung Bayu Perwita dan Yanyan Muhammad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional. Rosda: Bandung. 
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I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian   

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan negara-negara 

peserta dalam meratifikasi Protokol Kyoto.  

Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan 

dapat menghasilkan sebuah wacana yang mampu mendukung perkembangan 

Ilmu Hubungan Internasional dan memberikan pengetahuan terhadap 

pelaksanaan Protokol Kyoto. Sehingga diharapkan mampu memberikan 

sumbangan terhadap arah dan pengambilan kebijakan selanjutnya. 

.  

1.4 Studi Terdahulu 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Robiah tentang 

”Penolakan AS terhadap Protokol Kyoto”12 menjelaskan alasan Amerika 

Serikat (AS) dalam Penolakan Protokol pada masa Presiden George W. 

Bush. Peneliti melihat bahwa negara AS sebagai aktor dalam hubungan 

internasional telah mengejawantahkan kepentingan nasionalnya dalam 

perjanjian Protokol Kyoto. Kebijakan AS pada masa pemerintahan 

Presiden Bush terhadap ratifikasi Protokol Kyoto merupakan salah satu 

kebijakan AS yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi dalam 

menandatangani perjanjian tersebut. Kebijakan luar negeri yang 

dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai 

kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya pada waktu itu, 

                                                 
12 Dewi Robiah. 2010.  Penolakan AS terhadap Protokol Kyoto. Universitas Muhammadiyah 

Malang.  
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sehingga peneliti melihat Presiden Bush lebih bersikap rasional dalam 

pengambilan kebijakan dikarenakan kepentingan nasional yang lebih 

diutamakan. Penolakan tersebut didasari adanya faktor ekonomi, dimana 

pembatasan GRK yang diatur dalam Protokol Kyoto dapat mengancam 

pertumbuhan ekonomi AS.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yudhit Perdanasari 

tentang ”Latarbelakang Pemerintah Rusia dalam Meratifikasi Protokol 

Kyoto”13 menjelaskan bahwa  Rusia merupakan negara pemegang peran 

kunci bagi pemberlakuan Protokol Kyoto dengan penolakan Amerika 

Serikat untuk meratifikasi Protokol ini. Protokol Kyoto yang tersusun 

semenjak tahun 1997 dan pada akhirnya mulai berlaku pada Februari 

2005 dengan ratifikasi dari Pemerintah Rusia. Penelitian ini menyebutkan 

faktor lambatnya Pemerintah Rusia dalam meratifikasi Protokol Kyoto 

disebabkan karena pertimbangan ekonomi. Karena keikutsertaanya dalam 

Protokol Kyoto berarti Rusia harus mampu membatasi produksi emisi 

karbondioksida yang terutama dihasilkan dari sektor perindustrian, 

dimana hal ini akan berakibat menurunnya sektor perekonomian. 

Berdasarkan teori kebijakan luar negeri dan konsep kepentingan nasional, 

Peneliti menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan 

Pemerintah Rusia. Faktor tersebut antara lain: yang pertama, faktor 

eksternal yang berasal dari lingkungan internasional, dalam hal ini 

organisasi internasional, kelompok internasional peduli lingkungan, serta 
                                                 
13 Yudhit Perdanasari. 2006. “Latarbelakang Pemerintah Rusia dalam Meratifikasi Protokol 

Kyoto”. Under graduate Airlangga University. dalam http://www.library@lib.unair.ac.id pada 
tanggal 8 juni 2010.   
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pemerintah dari negara-negara lain yang telah terlebih dahulu 

meratifikasi Protokol Kyoto, yang mendesak dan menstimulus 

Pemerintah Rusia agar dengan segera meratifikasinya. Kedua, faktor 

internal, Pemerintah Rusia akan mendapatkan keuntungan dengan 

keikutsertaannya dalam mekanisme protokol Kyoto yaitu emission 

trading yang dapat meningkatkan perekonomian Rusia. selama periode 

tahun 2008-2012  (periode pertama pelaksanaan Protokol Kyoto) melalui 

penjualan kuota emisi yang dimiliki Rusia. Dengan demikian salah satu 

kepentingan nasional Rusia (ekonomi) akan dapat terlindungi melalui 

mekanisme Protokol Kyoto.  Sehingga dengan Rusia meratifikasi 

Protokol Kyoto pada Desember 2004, Protokol Kyoto secara resmi 

berlaku pada 16 Februari 2005  dan mempunyai kekuatan hukum bagi 

anggota-anggotanya.  

 Oleh sebab itu, disini penulis mencoba untuk memberikan 

batasan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Dari kedua 

penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dewi Robiah dan Yudhit Perdanasari 

terdapat suatu kesimpulan yang menghubungkan keduanya, bahwa latar 

belakang negara-negara dalam menolak/menerima Protokol Kyoto tidak 

terlepas dari kepentingan nasional negara. Kepentingan nasional negara 

menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan Negara terkait 

dengan konsekwensi dan manfaat yang diperoleh dari ratifikasi Protokol 

Kyoto.  

Jika kedua penelitian tersebut menjelaskan alasan negara dalam 
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suatu kerjasama multilateral maka disini penulis akan menjelaskan lebih 

mendalam tentang motivasi kelompok negara Annex I dan Non-Annex I 

sebagai peserta konvensi dalam ratifikasi perjanjian Protokol Kyoto dilihat 

dari rasionalitas kelompok negara dalam melihat potensi yang diperoleh 

dari Protokol Kyoto. 

  

1.5  Kajian Pendekatan Teori dan Konsep 

1.5.1. Konsep International Politics of the Environment 

Dalam ilmu hubungan internasional konsep International 

Politics of the Environment merupakan suatu proses dimana persetujuan 

antara negara mengenai isu lingkungan hidup di negosiasikan, baik 

dengan cara menciptakan rezim maupun dengan cara menciptakan 

institusi internasional yang diperlukan. Proses international politics of 

the environment meliputi14: 

1. Adanya proses perjanjian atau negosiasi mengenai 

lingkungan hidup yang dilakukan oleh negara atau institusi 

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian 

internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam 

mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui 

perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar 

kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan 

berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu 

                                                 
14  Anak Agung Bayu Perwita dan Yanyan Muhammad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional. Rosda: Bandung.  
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sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan 

dewasa ini, tidak ada satu negara pun yang tidak diatur oleh 

perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.15 

Berdasarkan atas pasal 2 Konvensi Wina 1969 tentang 

Hubungan Luar Negeri, dapat didefinisikan bahwa perjanjian 

internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara 

sebagai salah satu subyek hukum internasional yang diatur oleh 

hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang 

mempunyai akibat hukum.  

Dalam menyusun perjanjian internasional ini, pada 

umumnya terdapat tiga tahap yang dilakukan, yaitu 

perundingan, penyusunan dan penerimaan naskah. Dalam hal 

ini, pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada 

perjanjian internasional tergantung pada pemufakatan para pihak 

pada waktu mengadakan perjanjian. Cara untuk pernyataan 

persetujuan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian adalah 

lewat penandatanganan (signature) dan pengesahan 

(ratification). Kemudian mulai berlakunya perjanjian 

internasional ini, baik bilateral maupun multilateral, pada 

umumnya ditentukan oleh klausula penutup dari perjanjian itu 

sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa para 

pihak dari perjanjian itulah yang menentukan kapan perjanjian 

                                                 
15 Ibid. 
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tersebut mulai berlaku secara efektif. Perjanjian internasional 

dalam hal ini mengikat para pihak (prinsip pada  pacta sunt 

servanda – yang berarti bahwa perjanjian harus ditepati). 

Selanjutnya negara-negara dalam perjanjian harus menerapkan 

ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut dalam peraturan 

perundang-undangan nasional. Hal ini juga termasuk dalam 

konteks lingkungan, dimana terdapat suatu perjanjian 

internasional yang mengatur tentang larangan-larangan 

berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan atau kegiatan 

berkaitan dengan lingkungan hidup yang bisa menimbulkan 

kerusakan.16  

Kerusakan lingkungan (dalam konteks hukum) disebabkan 

oleh perbuatan manusia, oleh karena itu tindakan manusia yang 

merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat pengendaliannya 

adalah “hukum” dalam hal ini hukum lingkungan. Hukum 

lingkungan internasional adalah prinsip-prinsip yang mengatur 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat 

lintas batas negara. Sedangkan hukum lingkungan itu sendiri 

adalah sekumpulan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang 

diberlakukan untuk melindungi kepentingan pengelolaan 

hukum. Dilihat dari dimensi perkembangan umat manusia, 

gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif 

                                                 
16 Ibid. 
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terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan akibat tidak 

ketatnya pengendalian dampak modernisasi yang antara lain, 

diwarnai oleh proses industrialisasi dan perdagangan.17 

Tetapi persoalan lingkungan hidup ini juga dapat menekan 

dan mendesak negara-negara untuk terlibat dalam kerjasama 

internasional yang lebih besar. Alasan atau latar belakangnya 

adalah karena degradasi (penurunan kondisi) lingkungan hidup 

dapat dikatakan merupakan ancaman khusus yang bukan saja 

dialami oleh suatu negara saja, tetapi merupakan ancaman bagi 

umat manusia secara menyeluruh. Ancaman ini menyangkut 

common heritage milik bersama umat manusia yaitu lautan, 

samudera, udara, lapisan ozon dan sistem iklim ynag merupakan 

sistem pendukung kehidupan bagi seluruh umat manusia. 

Konsekuensinya adalah bahwa pemerintah negara-negara 

melihat kebutuhan tentang perlunya kerjasama global dalam 

tatanan untuk menghadapi dan menanggulangi ancaman 

kerusakan lingkungan hidup yang merupakan “milik bersama” 

tersebut.18 

2. Ada peraturan atau rezim yang dibuat untuk bekerjasama 

dalam bidang lingkungan hidup 

                                                 
17  Adji Samekto, Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2009  
18  T. May Rudy. 2007 Ekonomi Politik Internasional; Peran Domsetik Hingga Ancaman 

Globalisasi, Nuansa, Bandung. dalam Robert jackson dan Goerge Soerensen, Introduction to 
International Relations. York: Oxford University Press, 1999 
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Salah satu alasan utamanya adalah bahwa isu lingkungan 

global ditandai dengan tingginya tingkat ketidakpastian dimana 

“definisi dan batasan” masalah, biaya respon kebijakan 

alternatif, dan identitas aktor dengan kepentingan-

kepentingannya jauh dari self evident, konsekuensinya adalah 

sebagai berikut19 : 

a. Kerjasama penelitian. Sebagian besar kerja sama 

internasional, terutama sejak Stockholm Conference pada 

tahun 1972, yang mengumpulkan informasi dan mendukung 

penelitian mengenai sifat dan isi permasalahan lingkungan.  

b. Masalah ruang lingkup kompleksitas ilmu dan kaitan erat 

antara permasalahan lingkungan dengan proses ekonomi 

yang menghabiskan banyak waktu untuk memutuskan aspek 

mana dari suatu masalah tertentu yang harus disertakan 

dalam negosiasi dan negara mana yang harus terlibat. 

c. Penyesuaian dan fleksibilitas. Seriusnya permasalahan 

lingkungan (khususnya perubahan iklim, penipisan ozon, 

berkurangnya keanekaragaman biologi, perlindungan hutan) 

mengundang negara untuk bekerja sama dan mengadakan 

pengelolaan bersama meskipun tingkat ketidakpastian ilmiah 

dan ekonomi sangat tinggi. 

                                                 
19  Andrew Hurrel and Benedict Kingbury. The International Politics of The Environment : 

Introduction  dalam pustaka.unpad.ac.id/.../the_international_politics_of_the_environment.pdf  
diakses pada 15 agustus 2010 
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Karakter isu lingkungan itu bersifat fleksibel. Beberapa 

teknik pengaturan lingkungan yang diupayakan antara lain 20: 

a. Menyertakan prosedur amandemen di dalam perjanjian 

yang membuat daftar detail tentang peraturan teknis dalam 

penggabungannya ke dalam perjanjian tersebut, yang 

menjadi subjec review reguler dan pada banyak kasus dapat 

diubah dengan kesepakatan mayoritas.  

b. Memulai dengan perjanjian rangka kerja yang berisi 

pernyataan tentang persetujuan prinsip-prinsip umum, 

bersama mekanisme pendukung penelitian dan menambah 

koleksi data, dan pembentukan suatu forum dan jika perlu 

dapat dinegosiasikan lagi waktunya, mengenai isu tersebut.  

c. Mengadakan pertemuan reguler partai-partai sebagai alat 

fundamental untuk me-review implementasi pengelolaan 

dasar dan untuk membuat perubahan-perubahan dan 

peralatan tambahan. 

3. Adanya konflik dari kekuatan politik yang penyelesaianya 

tergantung dari keberhasilan interaksi para aktor dalam 

lingkungan hidup 

Seperti pada kasus Jordan, Litani, Eufrat dan Sungai Nil di 

Timur Tengah, konflik sosial/ militer dapat terjadi di dalam atau 

antar negara, dimana degradasi lingkungan menghancurkan 

                                                 
20 Adji Samekto, Op.Cit. 
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stabilitas sosial atau kemampuan ekonomi suatu masyarakat 

yang mengarah kepada ketidakstabilan politik, runtuhnya tata 

tertib politis dan meningkatnya arus pengungsi.21 

Konflik yang relevan dengan negosiasi lingkungan 

internasional yaitu konflik tentang setting prioritas dan 

pembagian biaya pengelolaan lingkungan global. 22 Negara-

negara industri telah memfokuskan perhatian kepada isu-isu 

yang mempengaruhi mereka secara langsung: polusi air, 

penipisan ozon, perubahan iklim global, keragaman hayati 

(biodiversity) dan penggundulan hutan. Sebaliknya negara-

negara dan masyarakat Selatan telah berhasil mengatasi 

permasalahan lingkungan yang berkaitan erat dengan 

pembangunan.23 

Permasalahan pembagian biaya pengelolaan lingkungan 

dan keseriusan konflik, tergantung kepada karakter isu dan 

struktur kepentingan negara. Perbedaan prinsipil antara negara 

maju dengan negara berkembang yang menjadi sumber 

konfrontasi potensial bagi lingkungan global antara Utara dan 

Selatan, yang mengubahnya menjadi isu politik internasional 

yang fundamental. Tiga aspek masalah yang penting:24 

                                                 
21 Adji Samekto, Op.Cit.  
22  Adji Samekto, Op.Cit.  
23 Adji Samekto, Op.Cit. 
24 Adji Samekto, Op.Cit. 
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1) Ketidaksimetrisan yang menyolok antar Utara dengan 

Selatan dalam ketersediaan sumber-sumber daya yang 

global, seperti penipisan ozon dan perubahan iklim global. 

2) Lingkungan global harus mengakomodasi kebutuhan 

pembangunan masa depan di Selatan. 

3) Kegagalan untuk mendukung bentuk ekonomi yang lebih 

berkesinambungan di Selatan, yang sedikit banyak 

berpengaruh kepada tindakan-tindakan lingkungan yang 

dilakukan Utara.  

Dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan di 

negara maju, negara-negara kaya dihadapkan kepada tuntutan-

tuntutan dari Selatan, antara lain:25 

1) Negara kaya harus mengambil langkah awal dalam 

menangkal ancaman lingkungan global. 

2) Pernyataan dari Selatan yang meminta negara kaya untuk 

membantu menutupi biaya penangkalan ancaman 

lingkungan global, sehingga sumber daya tidak teralihkan 

dari pembangunan.  

3) Negara-negara berkembang meminta bantuan untuk 

menanggulangi permasalahan lingkungan, di dalam negeri 

mereka sendiri yang memang tidak langsung 

mempengaruhi Utara. 

                                                 
25 Adji Samekto, Op.Cit. 
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4) Adanya argumen untuk bantuan pembangunan tambahan, 

yang tidak berhubungan dengan proyek lingkungan 

tertentu. namun untuk mengurangi beban utang luar negeri 

dan level proteksionisme Utara.  

 

1.5.2. Konsep Hukum Lingkungan Internasional 

Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah, 

azas-azas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan 

kaedah tersebut dalam kenyataan. Hukum atau keseluruhan kaedah dan 

azas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan azas yang 

terkandung di dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum 

kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh 

masyarakat internasional, yaitu masyarakat negara-negara, termasuk 

subyek-subyek hukum internasional bukan negara, diwujudkan dalam 

kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses 

kemasyarakatan internasional.26 

Hukum lingkungan internasional, dengan demikian dapat dilihat 

dalam perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat soft 

maupun yang bersifat hard yang dibentuk melalui konferensi atau 

pertemuan-pertemuan internasional lainnya baik yang digerakkan atas 

inisiatif negara atau kelompok negara tertentu maupun oleh UNEP 

(United Nations Environmental Program) dan organisasi internasional 

                                                 
26  Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Lingkungan Internasional – Perspektif Bisnis Internasional, 

2003. PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 1  
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lainnya.27  

Definisi hukum lingkungan internasional bersumber pada 

banyak hal yang sangat bervariasi, bentuknya tidak selalu seperti 

peraturan atau melainkan dapat bersumber dari guidance notes, 

dokumen kebijakan resmi, circulars, code of practices, bahkan pidato 

dari politisi.28 Hukum internasional lingkungan dapat didefinisikan 

sekumpulan hukum yang terdiri dari pasal-pasal yang kompleks dan 

saling mendukung, hukum kebiasaan, perjanjian, konvensi, peraturan 

dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup yang 

dapat dirusak dan dipenganruhi oleh berbagai aktifitas manusia.29 

Hukum internasional dinilai penting kehadirannya karena hukum ini 

merupakan jawaban bagi masyarakat internasional untuk mengatasi 

masalah lingkungan yang kian hari kian memburuk.    

Persoalan lingkungan  hidup setelah perang dunia kedua 

semakin sering masuk dalam perundingan diplomatik dan lama-

kelamaan menjadi suatu bentuk yang lebih baku yaitu hukum 

lingkungan tersebut. Dampak-dampak kerusakan lingkungan  hidup 

yang kini semakin nyata bagi kehidupan manusia semakin menegaskan 

pentingnya pembuatan suatu norma atau aturan yang mengatur perilaku 

masyarakat internasional terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena 

itu Protoko Kyoto disusun secara khusus berusaha untuk mencapai 

                                                 
27  Ibid.  
28 Stuart Bell & Donald McGillivray. 2000. Environment Law5th edition. Blackstone Press 

Limited:Jakarta hal 4.  
29 World Wide Legal Directories. Environmental Law, http://www.hg.org/environt.html diakses 

27 agustus 2010 
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stabilisasi dari konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang 

akan mencegah pengaruh antropogenik berbahaya dalam sistem iklim. 

Protokol Kyoto membuat ikatan hukum yang kuat terhadap komitmen 

yang telah disepakati oleh negara-negara yang menandatanganinya. 30 

Hakikat fungsi hukum lingkungan internasional adalah 

meningkatkan ekosistem dari derajat rendah ke derajat yang lebih 

tinggi. Fungsi ini merupakan konsekuensi dari kajian analitis hukum 

internasional, dimana hukum internasional dituntut untuk 

memperhatikan sifat khas dan hakikat objek yang diaturnya, termasuk 

tujuan pengaturan objek demikian itu. Kajian demikian melahirkan 

kenyataan tentang fungsi baru hukum internasional, khususnya hukum 

lingkungan internasional, semata-mata sebagai tambahan dari fungsi 

dasar hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar bangsa atau 

kepentingan bangsa-bangsa.31 

Gambaran demikian menunjukkan bahwa hukum internasional 

membutuhkan pendekatan yang representatif, yang mampu 

menempatkan dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dari akibat 

kegiatan internasional yang beraspek lingkungan, baik lingkungan 

hidup dalam porsi sebagai bagian dari wilayah suatu negara maupun 

sebagai bagian dari satu kesatuan ekosistem bumi yang utuh, yang 

tersusun dalam struktur sistem komponen yang saling terkait dan 

                                                 
30  Analisa Kritis Terhadap Protokol Kyoto, Tantangan dan Solusinya.     

http://www.scribd.com/doc/24674256/Analisa-Kritis-Terhadap-Protokol-Kyoto-Tantangan-
Dan-Solusinya. Diakses 25 Juli 2010  

31 Stuart Bell & Donald McGillivray, Op.Cit., hal 5 
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mempengaruhi.32 

 

1.5.3. Teori Masyarakat internasional (Aliran Inggris) 

 Aliran ini muncul pada  1990-an dimana pada saat itu adalah 

masa berakhirnya Perang Dingin. Aliran ini berada diantara kaum 

realis dan liberalis yang saling berseberangan. Aliran Inggris atau 

biasa disebut masyarakat internasional dibangun atas dasar pemikiran 

kaum liberal dan kaum realis klasik, yang mengkombinasikan dan 

memperluasnya dalam hal yang memberikan alternatif bagi keduanya. 

Aliran ini mengakui bahwa benar terdapat anarki internasional dalam 

artian tidak ada pemerintahan dunia. Tetapi anarki internasional adalah 

suatu kondisi sosial bukan anti sosial. Ada aturan dan norma bersama 

yang kebanyakan negara-negara diharapkan menghargainya sepanjang 

masa dalam hal hubungan antara negara-negara.  33  

Hubungan internasional merupakan permasalahan kekuatan dan 

kepentingan nasional, begitu juga dengan institusi dan norma bersama. 

Etika kebijaksanaan dan kepentingan nasional menyatakan tanggung 

jawab warga negara bersamaan dengan kewajibannya untuk 

menghormati berbagai prosedur dan aturan internasional. 34 

Masyarakat Internasional (Rasionalisme) menyatakan bahwa 

ada konflik juga ada kerjasama. Perbedaan budaya dan ideologi 

                                                 
32 Stuart Bell & Donald McGillivray, Op.Cit. 
33 Robert Jackson & George Sorensen. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Pustaka 

Pelajar:Yogjakarta hal 70 
34 Ibid.  
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negara-negara dapat hidup dalam sebuah masyarakat negara karena 

mereka memiliki tujuan-tujuan untuk kepentingan bersama.35 

Masyarakat negara hidup ketika sekelompok negara sadar tentang 

kepentingan dan nilai bersama tertentu, membentuk masyarakat dalam 

hal bahwa mereka memandang dirinya terikat oleh seperangkat aturan 

bersama dalam hubungannya satu sama lain dan berbagi dalam 

menjalankan institusi bersama.36  

Rasionalis menyatakan bahwa manusia selalu memakai akal 

pikiran, dapat mengenali hal yang benar untuk dilakukan.37 Rasionalis 

yakin bahwa masyarakat kiranya dapat diatur untuk hidup bersama 

sekalipun mereka tidak memiliki pemerintahan bersama.  Oleh karena 

itu teori ini menjelaskan tentang rasionalitas yang diambil negara-

negara dalam menyetujui kesepakatan Protokol Kyoto. Secara khusus 

setiap negara tidak akan bersedia membayar kerusakan lingkungan 

secara individual, tetapi masing-masing negara juga mengakui bahwa 

jika setiap negara mengabaikan masalah ini maka kerusakan 

lingkungan akan menjadi bencana yang lebih besar lagi. Tindakan 

rasional ini yang membawa negara untuk meratifikasi perjanjian 

protokol kyoto, apalagi dengan adanya UNFCCC negara dapat 

                                                 
35 Scott Burchil and Andrew Linklater. 1996. Theories of International Relation. St. Martin Press 

Inc: Amerika. Hal 94.  
36 Hedley Bull. 1995. The Anarchical Society: A study of order in world politics 2nd. London : 

Macmilan dalam Robert Jackson and George Sorensen. 2005. pengantar hubungan 
internasional. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal 186.   

37 Martin Wight. 1991. international Theory : The Three Tradition. Leicester: Leicester University 
Press dalam Robert Jackson and George Sorensen. 2005. pengantar hubungan internasional. 
Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal 191.  
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bernegosiasi sampai pada disepakati keputusan yang dapat 

mengakomodasi banyak pihak.   

 

1.5.4. Game Theory – Staghunt Theory 

Menurut Anatol Rapoport dalam Fight, Games and Debates, 

Hubungan antar negara yang bersifat konfliktual digambarkan seolah-

olah seperti orang-orang yang sedang melakukan permainan seperti 

catur, poker, bridge atau yang semacam itu. Teori ini menggambarkan 

bagaimana proses penalaran berlangsung dalam pembuatan 

keputusan.38 Teori ini  menggambarkan potensi, dan risiko yang 

berkenaan dengan perilaku kerja sama di antara peserta. Permainan 

digunakan untuk mensimulasikan situasi kehidupan nyata yang 

biasanya mencakup lima elemen:39 

1) Pemain atau pengambil keputusan 

2) Strategi yang tersedia untuk setiap pemain  

3) Peraturan yang mengatur perilaku pemain 

4) Hasil yang masing-masing adalah hasil dari pilihan tertentu yang 

dibuat oleh pemain pada suatu titik tertentu dalam suatu permainan 

5) Hadiah yang dihasilkan oleh setiap pemain sebagai hasil dari 

 masing-masing hasil yang mungkin 

Dalam hal ini, game theory menganalisa kerjasama negara-

negara dibawah UNFCCC yang pada akhirnya setuju untuk meratifikasi 
                                                 
38 T. May Rudi. 2002. Study Strategis, Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang 

Dingin. PT. Refika Aditama: Bandung hal: 13  
39 Ibid.  
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Protokol Kyoto yang berisi ketentuan dan mekanisme dalam persoalan 

Perubahan iklim. Terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi agar 

komitmen bersama dapat terwujud: 40  

1) Kepentingan yang sama-sama menguntungkan (mutuality of 

interest). Konflik kepentingan merupakan sesuatu yang lazim 

timbul dalam kerjasama. Adanya konflik kepentingan menyebabkan 

munculnya potensi pengkhianatan (defect) di antara para pelaku. 

Untuk itu, sebelum bekerjasama maka perlu dirumuskan 

kepentingan yang akan memberi keuntungan bagi setiap pihak yang 

turut serta.  

2) Bayangan tentang masa depan (shadow of future). Ini berkaitan 

dengan hasil yang kemungkinan diperolah dalam jangka panjang. 

Jika bayangan perolehan keuntungan jelas, maka akan semakin 

mengurangi kecenderungan setiap aktor untuk mengingkari 

kerjasama. 

3) Jumlah pemain (number of players). Semakin banyak jumlah 

pemain dalam suatu kerangka kerjasama, maka potensi timbulnya 

gesekan kepentingan semakin besar. Oleh karenanya, jumlah 

pemain nantinya akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan 

kerjasama yang dilaksanakan. 

Kerjasama untuk mencapai sesuatu yang lebih besar akan terjalin 

jika semua negara percaya bahwa semua negara akan bekerjasama dan 

                                                 
40  Nanang Pamuji Mugasejati, 2007, RPKPS Politik Kerjasam Internasional, FISIPOL UGM,  

http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20081031145216 Diakses tgl 29 Juni 2010 
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tidak mengingkari kerjasama. Dalam hal ini negara-negara yang 

meratifikasi Protokol Kyoto mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk 

menyelamatkan lingkungan. Tipe permainan yang dipakai adalah 

Staghunt Theory, dimana Permainan ini berasumsi bahwa setiap pemain 

akan melaksanakan strategi yang membantu dia untuk mencapai hasil 

yang paling menguntungkan dalam setiap situasi.41  

Menurut Brian Skyrms & U.C. Irvine dalam jurnalnya yang 

berjudul The Stag Hunt, Stag Hunt merupakan sebuah cerita yang 

menjadi permainan. Permainan tersebut merupakan prototip dari 

kontrak sosial. Cerita ini diungkapkan oleh Rousseau dalam Discourse 

on Inequality. Kisahnya adalah tentang berburu kijang. Semua orang  

harus menyadari dengan baik bahwa ia harus tetap percaya dan setia 

berada di pos masing-masing; akan tetapi jika seekor kelinci melewati 

mereka dan seolah dapat diraih, maka tak diragukan lagi para pemburu 

di pos tersebut akan mempertimbangkan untuk mengejarnya. 42   

Dalam hal ini diumpamakan bahwa para pemburu masing-

masing memiliki pilihan untuk berburu kelinci atau berburu kijang. 

Kesempatan untuk mendapatkan kelinci bebas dari pengaruh apa yang 

dilakukan oleh pemburu lain. Tidak mungkin untuk berburu kijang 

seorang diri, akan tetapi kesempatan untuk berhasil memburu kijang 

akan semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah 

                                                 
41 Ibid. 
42  Bryan Skirms & U.C. Irvine, The Stag Hunt, journal, Presidential Address, Pacific Division of 

the American Philosophical Association, March 2001 dalam www.lps.uci.edu/home/fac-
staff/faculty/skyrms/StagHunt.pdf  diakses pada 21 Juli 2010. 
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pemburu. Seekor kijang akan lebih berharga dibanding kelinci. 

Kemudian kita akan menyaksikan suatu interaksi yang secara umum 

disebut sebagai Stag Hunt.43  

Dalam permainan staghunt terdapat aturan apabila semua 

bekerjasama dan menjebak kijang (kijang disini merupakan analogi dari 

tujuan utama yang ingin dicapai oleh negara sebagai ’peserta’ dalam 

’permainan’) maka kijang akan diperoleh bersama (cooperate- 

cooperate, CC), jika salah satu mengingkari dan lebih memilih 

mengejar kelinci (kelinci disini merupakan analogi dari tujuan 

alternatif, dengan karakter hasil yang lebih kecil, yang dikejar oleh 

negara sebagai ’peserta’ dalam ’permainan’) yang lewat yakni lebih 

memilih sesuatu yang lebih mudah didapat (defect-cooperate, DC) 

maka kijang akan kabur dan akhirnya tidak mendapat kijang 

(cooperate-defect, CD) atau jika kebetulan semuanya mengejar kelinci 

yang lebih mudah ditangkap sendiri (defect-defect, DD). Dalam Stag 

Hunt CC >DC > DD >CD. 44 

Hasil yang didapat di masa yang akan datang akan mengubah 

permainan dalam artian pertimbangan kepentingan dan sikap yang di 

ambil pun akan berbeda. Dengan melihat masa depan, maka negara 

tidak hanya memikirkan apa yang terjadi sekarang tapi juga 

memikirkan apa yang terjadi di masa yang akan datang sehingga akan 

mengubah tindakanya di masa yang sekarang.  

                                                 
43  Ibid.  
44    Ibid.  
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Dalam Stag Hunt, mengingkari kerjasama pada waktu sekarang 

akan mempengaruhi kemungkinan kerjasama di waktu yang akan 

datang. Strategi timbal balik memiliki pengaruh untuk mempromosikan 

kerjasama untuk pembangunan hubungan langsung antara tingkah laku 

aktor di masa sekarang dan mengantisipasi kepentingan di masa yang 

akan datang. Dalam hal ini, tindakan sekarang dilakukan untuk 

mencegah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dimana kerjasama 

dilakukan dari sekarang untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan 

negatif yang akan terjadi di masa depan.   

 

I. 6 Metode Penelitian  

1.6.1 Tipe Penelitian 

 Penulisan ini menggunakan metodologi eksplanatif, dimana metode ini 

mencoba menjelaskan fenomena dengan dua variabel. Variable-variabel 

tersebut yaitu kepentingan kelompok negara dalam Protokol Kyoto 

sebagai unit analisa atau disebut juga variabel dependent karena 

kepentingan tersebut yang akan dijelaskan oleh penulis. Sedangkan 

ratifikasi Protokol Kyoto merupakan unit eksplanasi atau variable 

independent karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan 

pertimbangan kelompok-kelompok negara (dilihat dari kepentingan 

masing-masing kelompok) tersebut dalam proses ratifikasi Protokol 

Kyoto.  

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 
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Dalam penulisan ini adalah jenis data sekunder. Data Sekunder 

merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan. 

Data ini diperoleh dengan mempelajari dan memahami literatur-

literatur, majalah, artikel, internet, dan karya ilmiah yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.  

1.6.3 Teknik Analisa Data  

 Untuk menganalisa data peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Analisa data yang menyangkut kegiatan reduksi, penyajian 

data dan menarik kesimpulan. Langkah melakukan reduksi data 

meliputi kegiatan memilih data yang relevan dengan tujuan dan tema 

penelitian, menyederhanakan data dan membuang data yang sekiranya 

memang tidak dibutuhkan. Data terpilih kemudian akan dipahami dan 

kemudian dijelaskan melalui pemahaman intelektual yang logis. 45 

1.6.4 Ruang lingkup penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan 

permasalahan dan kajian bagi penelitian yang diangkat oleh penulis 

agar pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran yang tepat dan 

tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan. Batasan 

materi dari penelitian ini adalah penulis akan mengulas mengenai 

motivasi kelompok negara dalam meratifikasi Protokol Kyoto tentunya 

penjelasan pada skripsi ini dalam lingkup sistem dimana terdapat 

konsensus yang tercipta antar kelompok negara maju dan berkembang 

                                                 
45 Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. PT. Rafika Aditama: Bandung. 
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dalam perbaikan lingkungan. Kemudian batasan waktu dalam penelitian 

ini adalah pada  waktu terbentuknya UNFCCC yaitu tahun 1992 dimana 

dari konvensi inilah negara-negara peserta mulai melakukan negosiasi 

tentang aturan-aturan yang lebih detail dalam mengurangi emisi gas, 

sampai pada diputuskannya Protokol Kyoto pada tahun 1997. Penulis 

tidak mengulas tentang efektifitas mekanisme dan negosiasi pasca 

Protokol Kyoto.  

   

1.7 Hipotesis 

Ratifikasi Protokol Kyoto oleh Kelompok negara Annex I dan Non 

Annex I disebabkan adanya kepentingan bersama dan kepentingan masing-

masing kelompok dalam implementasi Protokol Kyoto.  Kepentingan 

bersama dalam ratifikasi Protokol Kyoto yaitu untuk mencegah dampak 

perubahan iklim sekaligus melaksanakan pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Sedangkan kepentingan masing-masing kelompok 

didasarkan atas rasionalitas kelompok negara dalam memandang potensi dan 

manfaat dalam Protokol Kyoto. Kelompok-kelompok negara Annex I 

menghendaki adanya keringanan terhadap kewajibannya dalam menurunkan 

emisi dan Non-Annex I menghendaki adanya bantuan untuk adaptasi/mitigasi 

lingkungan. Kelompok-kelompok tersebut menjadi aktor penting dalam 

pelaksanaan Protokol Kyoto dengan melakukan negosiasi atas dasar untung 

rugi bagi kepentingan-kepentingan mereka, sehingga terbentuklah Protokol 

Kyoto sebagai jalan tengah dalam usaha perbaikan lingkungan.  
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1.8 Struktur Penulisan  

Untuk memepermudah dalam memahami penulisan ini, maka penulis 

menyusuan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, metodologi, dan diakhiri dengan sistematika 

penulisan 

 

BAB II    SEJARAH KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM DAN 

DINAMIKA PERWUJUDAN PROTOKOL KYOTO  

Bab ini membahas mengenai sejarah negosiasi konvensi perubahan 

iklim dan dinamika pembentukan Protokol Kyoto.  

BAB III   KEPENTINGAN KELOMPOK-KELOMPOK NEGARA 

DALAM RATIFIKASI PROTOKOL KYOTO  

Bab ini membahas mengenai motivasi/kepentingan kelompok 

negara dalam ratifikasi Protokol Kyoto.  

BAB IV   ANALISA STAGHUNT MENGENAI KEPENTINGAN 

KELOMPOK NEGARA DALAM PROTOKOL KYOTO 

Bab ini membahas analisis konsep dan teori hubungan 

internasional yang melatarbelakangi kelompok Annex I dan 

kelompok  negara  Non-Annex I  dalam ratifikasi Protokol Kyoto. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan 

yang disusun oleh penulis.  


