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BAB II 

CHINA DAN ISU LINGKUNGAN 

2.1 Kondisi Lingkungan China  

Permasalahan utama yang dihadapi China terkait lingkungan terletak pada 

penggunaan berlebihan bahan tambang terutama batu bara. Penggunaan batu bara 

tersebut diandalkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan industri dan 

sumber utama listrik di seluruh negeri. Batu bara merupakan bahan fosil yang terbentuk 

dari endapan organik dengan unsur utamanya karbon, hidrogen dan oksigen. Batubara 

mengandung sulfur dan nitrogen dengan sifat molekul yang dapat menggabung pada 

uap air yang dapat menyebabkan hujan asam berkandungan asam sulfur dan nitrit. 

China tidak hanya bertindak sebagai konsumen batubara namun juga menjadi negara 

dengan penghasilan batubara terbesar di dunia dengan total 70% pada 201026. 

Penggunaan batubara tersebut menghasilkan emisi karbon yang mengendap di 

udara27.Tingkat emisi karbon di China semakin meninggi dari rentang tahun 1990 

hingga 201228. (Lihat Grafik 2.1) 

                                                           
26Negara-negara konsumen batubara terus mengurangi penggunaan, terutama China sebagai 
konsumen terbesar, (online) http://www.apbi-icma.org/negara-negara-konsumen-batubara-terus-
mengurangi-penggunaan-terutama-china-sebagai-konsumen-terbesar/ diakses 23 Januari 2017 18:45 
27 Emisi Karbon Dioksida (CO2) merupakan gas yang dihasilkan dari pembakaran barang tambang dan 
manufaktur. Emisi tersebut termasuk Karbon Dioksida yang diproduksi selama produksi pertambangan 
maupun industri. Sebagian besar zat tersebut merupakan penyebab efek rumah kaca terbesar. 
Pembakaran bahan bakar fosil merilis jumlah yang sama dengan tingkatan Karbon Dioksida di udara. 
28China : CO2 Emissions (metric tons per capita). The World Bank. (online) 
http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?end=2013&locations=CN&start=1990&view
=chart diakses 28 Oktober 2016 4:54 

http://www.apbi-icma.org/negara-negara-konsumen-batubara-terus-mengurangi-penggunaan-terutama-china-sebagai-konsumen-terbesar/
http://www.apbi-icma.org/negara-negara-konsumen-batubara-terus-mengurangi-penggunaan-terutama-china-sebagai-konsumen-terbesar/
http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?end=2013&locations=CN&start=1990&view=chart
http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?end=2013&locations=CN&start=1990&view=chart
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Grafik 2.1 Emisi Karbon China 1990-2012 (dalam satuan metric ton/kapita)

 

Selain gas yang dihasilkan saat pembakaran, pengolahan limbah industri yang 

tidak ditangani dengan baik menyebabkan polusi juga terjadi di air. Kandungan kimia 

berbahaya yang terkandung dalam air menyebabkan setidaknya kematian 75,000 warga 

China setiap tahunnya29. Dampak masif yang dihasilkan dari pembakaran batu bara 

yang berlebih menyebabkan krisis air di bagian utara China dan menyebabkan 

deforestasi dengan hilangnya lahan pertanian sebanyak 20%30. Deforestasi 

menyebabkan bencana banjir dan kurangnya pemenuhan air bersih untuk konsumsi. 

Kurang lebih sebanyak 500 juta warga di daerah pedesaan mengkonsumsi air yang  

                                                           
29 Richard Spencer, July 2007, Pollution kills 750,000 in China Every Year (online) 
http://www.telegraph.co.uk/environment/ diakses 28 Oktober 2016 11:05 
30Environmental Problems in China, Pollution and Health Problems, (online)  
http://factsanddetails.com/china/cat10/sub66/item394.html diakses 26 Desember 2016 14:33 
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telah terkontaminasi dengan kotoran manusia, hewan dan limbah pabrik31. Air yang 

dikonsumsi mengandung senyawa kimia berbahaya setara dengan kandungan arsenik, 

florin dan sulfat. Keadaan ini menyebabkan banyak warga terserang penyakit liver, 

keracunan dan kanker esophagus32.  

Overpopulation atau kepadatan penduduk menjadi masalah terdegradasinya 

lingkungan di China. Kepadatan penduduk memberikan dampak yang cukup signifikan 

pada perekonomian negara, lingkungan dan sosial. Dengan minimnya sumber daya, 

ketersediaan pangan, air bersih dan kesempatan kerja menyebabkan kehidupan sosial 

masyarakat menjadi terganggu. Dengan alasan memenuhi kebutuhan listrik dan 

industri, populasi yang bertambah sebanyak 26% menimbulkan 36% emisi rumah kaca 

dalam rentang tahun 1992 hingga 201233. Modernisasi China menyebabkan naiknya 

jumlah masyarakat ekonomi menengah. Keadaan tersebut menyebabkan beredarnya 

banyak mobil dan menambah kandungan emisi karbon lebih banyak di udara. Isu 

populasi kemudian ditanggulangi pemerintah dengan memunculkan one-child policy, 

yang mengharuskan tiap keluarga hanya memiliki satu keturunan.  

                                                           
31Water Pollution in China (online) 
http://www.greenpeace.org/eastasia/campaigns/toxics/problems/water-pollution/ diakses 26 Desember 
2016 14:33 
32 Kanker Esophagus merupakan kanker yang menyerang Esophagus atau saluran yang 
menghubungkan tenggorokan ke lambung. Penyebab utama kanker Esophagus adalah faktor buruknya 
udara yang sering dihirup dan lemahnya sistem imun tubuh.  
33 Yang Fangyi dan Nala Songtai, Juni 2012, Rio +20 : the Earth Summit of Sustainable Development, 
China Dialogue (online) https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/4973--Not-humanity-s-
last-chance- diakses 26 Desember 2016 14:17 

http://www.greenpeace.org/eastasia/campaigns/toxics/problems/water-pollution/
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/4973--Not-humanity-s-last-chance-
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/4973--Not-humanity-s-last-chance-
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2.2 United Nations Conference on Sustainable Development (UNSCD) 

atauKonferensi Rio +20 

Sebelum membahas lebih lanjut Konferensi Rio +20, perlu adanya pembahasan 

singkat mengenai dasar pelaksanaan Rio +20 yakni Konferensi Rio 1992. Konferensi 

diselenggarakan pada 3-14 Juni 1992 dengan nama resmi United Nations Conference 

on Environment and Development (UNCED) berlokasi di Rio de Janeiro. Konferensi 

tersebut memiliki agenda utama pembahasan lingkungan dan sustainable development. 

Dihadiri oleh 108 kepala negara dan 2,400 representatif NGO, Konferensi Rio 1992 

menghasilkan kesepakatan berupa 3 kesepakatan yaitu Agenda 21 dan the Rio 

Declaration on Environment and Development danthe Statement of Forest Principles. 

Konvensi termasuk pula the United Nations Framework Convention on Climate 

Change and the United Nations Convention on Biological Diversity yang berkomitmen 

implementasi pembangunan berkelanjutan34.  

Agenda 21 sebagai kesepakatan Rio 1992, merupakan program yang ditujukan 

untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan ekonomi dan 

sosial. Agenda 21 merupakan dokumen dengan 350 halaman yang terbagi dalam 40 

bagian dan 4 cakupan pokok sebagai berikut35 : 

1. Social and Economic Dimensionyang mencakup percepatan pembangunan 

keberlanjutan, pengentasan kemiskinan, perubahan pola konsumsi, 

                                                           
34 UN Conference on Environment and Development (1992), (online) 
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html diakses 26 Maret 2017 10:44 
35 http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
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mengawasi laju populasi, mempromosikan gaya hidup sehat, dan penguatan 

komitmen pemerintah dalam menerapkan sustainable development. 

2. Conservation and Management of Resources for Development mencakup 

perlindungan yang ditujukan untuk atmosfer, kapabilitas tanah, mencegah 

deforestasi, agrikultur dan wilayah pertanian terkait penggunaan bahan 

kimia untuk tanaman, biological diversity, penjagaan daerah laut dan 

distribusi air bersih, dan pengolahan limbah yang mengandung kimia 

berbahaya 

3. Strengthening the Role of Major Groupmencakup pemberdayaan 

perempuan dan kaum muda, menambah peranan Non Governmental 

Organisations (NGO), pelaku bisnis dan industri, serikat pekerja, peneliti 

dan petani 

4. Means of implementation (Arti Implementasi) yang mencakup pendanaan, 

transfer teknologi, pengembangan sains untuk pembangunan, 

meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi maupun pelatihan dan 

menambah kapasitas negara berkembang untuk konsep pembangunan 

keberlanjutan. 

Sebagai kelanjutan dari Agenda 21 pada tahun 1992, Earth Summit 2012 atau 

yang lebih dikenal dengan Rio+20 merupakan rangkaian konferensi internasional yang 

bertujuan merekonsiliasi pengembangan ekonomi dan lingkungan dalam skala global. 

Konferensi berlangsung pada 20 – 22 Juni 2012 di Rio de Janeiro sebagai peringatan 
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20 tahun Konferensi Lingkungan 1992. Konferensi tersebut menghasilkan dokumen 

yang disebut “The Future We Want” dalam 53 halaman laporan kerja yang ditujukan 

sebagai fondasi awal keberlanjutan global. The Future We Want memasukkan beberapa 

deadline yang berasosiasi dengan target akhir konferensi. Komitmen yang dibuat 

bersifat voluntary dan tidak mengikat. Dalam Konferensi tersebut Perwakilan China 

Sha Zukang ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal berdampingan dengan Presiden 

Konferensi, Dilma Rouseff36.  

Dokumen The Future We Want (Masa Depan yang Kita Inginkan) dalam Rio 

+20 berisi poin-poin yang hampir sama dengan apa yang telah disepakati 20 tahun 

sebelumnya. Kesepakatan tersebut antara lain adalah seperti berikut37 : 

1. Penguatan kerjasama global dalam implementasi kesepakatan dan kerangka 

kerja institusional sebagai sarana untuk menjalankan sustainable 

developmentyang mendukung pertumbuhan ekonomi, persamaan sosial, 

dan perlindungan lingkungan (Artikel 11) 

2. Menekankan peranan setiap level dalam pemerintahan dan badan legislatif, 

partisipasi publik, komunitas lokal, NGO, serikat pekerja dan pembuat 

                                                           
36 ISCIENCES, L.L.C. Report on Rio +20. A SlideShow (ppt) 9th Installment in the Series Kyoto & 
Beyond – The Evolution of Multilateral Agreements on Climate Change. 27 Juli 2012. Ann Arbor, 
Michigan, (online) www.isciences.com 
37 Dokumen Resmi The Future We Want (Rio +20 – United Nations Conference on Sustainable 
Development.pdf (online) https://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html diakses 28 Maret 2017 
12:02 

https://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html
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kebijakan dalam mempromosikan pembangunan keberlanjutan (Artikel 42-

43) 

3. Ekonomi hijau merupakan bagian dari pembangunan keberlanjutan dan 

program pengentasan kemiskinan (Artikel 57) 

4. Pemberian bantuan kepada negara berkembang, baik dalam hal transfer 

teknologi maupun bantuan finansial yang ditujukan untuk pengembangan 

implementasi ekonomi hijau (Artikel 66) 

5. Pembentukan kesadaran global akan perubahan iklim dengan edukasi 

(Artikel 229) 

6. Pembatasan konsumsi keamanan pangan di wilayah laut dan pertanian agar 

dapat memenuhi stok dunia (Artikel 111-114) 

7. Pentingnya distribusi air bersih dan sistem sanitasi yang baik (Artikel 121) 

8. Pembatasan produksi dengan menggunakan energi fosil dan pengalihan 

sumber daya dengan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, bebas 

limbah kimia berbahaya dengan teknologi yang dapat dijangkau. (Artikel 

128) 

9. Meningkatkan kesadaran global akan perubahan iklim yang menyebabkan 

permasalahan lingkungan (Artikel 190) 

10. Manajemen limbah pembuangan pabrik untuk proteksi kesehatan dan 

lingkungan (Artikel 213) 
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Rio +20 kemudian melahirkan kerangka Sustainable Development Goals 

(SDGs) yang dijadikan tolak ukur target sebagai langkah lanjut Millenium 

Development Goals (MDG) yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan secara 

global. MDGs dikritik gagal dalam menjalankan peran pengembangan aspek 

lingkungan yang diinginkan pada Konferensi sebelumnya38. SDGs sendiri memiliki 

agenda dengan capaian akhir tahun 2030. Pembicaraan SDGs terus mengalami 

penambahan hingga tahun 2015. SDGs memiliki 17 fokus utama yang disebut The 

Global Goals yang meliputi permasalahan sosial, perekonomian masyarakat dan 

lingkungan global39.  

Tema besar yang kemudian diperkenalkan dalam Rio +20 adalah Ekonomi 

Hijau (Green Economy). Visi utama ekonomi hijau adalah menekankan pada 

pertumbuhan dan pengembangan pada kehidupan masyarakat yang mempunyai 

kesinambungan dengan lingkungan. Ekonomi hijau bukan hanya mempermasalahkan 

lingkungan. Ekonomi hijau membutuhkan kreasi dari berbagai alternatif positif pada 

semua sektor ekonomi40. Sektor swasta maupun sektorpublik harus mampu 

bertransformasi sehingga mampu menunjang nilai-nilai sosial dan ekologi tanpa 

                                                           
38Millenium Development Goals merupakan serangkaian target yang diklasifikasikan untuk 
menanggulangi permasalahan kemiskinan dalam berbagai dimensi seperti kelaparan, penyakit menular, 
kurangnya tempat tingga yang layak, dan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, keberlanjutan 
ekonomi. Target dicapai pada tahun 2015. Terdapat 8 poin dalam MDGs yaitu, mengurangi kemiskinan 
dan kelaparan, pendidikan yang setara, gender, kekerasan terhadap anak, kesehatan ibu hamil, 
penanggulangan HIV/AIDS dan Malaria, pentingnya penjagaan lingkungan berkelanjutan dan 
pengembangan kerjasama secara global. 
39 Draft Outcome Document of the United Nations Summit For The Adoption of the Post-2015 
Development Agenda (online) 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E  
40 Ibid. hal. 144 
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mengesampingkan pendapatan.Ekonomi hijau memiliki peluang agar kegiatan 

ekonomi dapat dilakukan agar lebih ramah lingkungan. Implementasi ekonomi hijau 

memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat di dalamnya sehingga 

mampu memenuhi prinsip-prinsip ekonomi hijau. 

Rio 1992 mengalami beberapa perubahan hingga diadakannya Konferensi Rio 

+20. Hal yang paling mendasar adalah slogan utama Konferensi yang berawal dari 

Environment and Development menjadi Sustainable Development. Meskipun dihadiri 

oleh berbagai representatif dari berbagai negara, Konferensi Rio +20 dianggap tidak 

memiliki cukup pengaruh seperti Konferensi Rio 199241. Hasil Rio 1992 yang berupa 

Agenda 21 memiliki perbedaan isi dengan The Future We Want. Beberapa penguatan 

pada pembangunan keberlanjutan disertai dengan penjelasan yang lebih konkret 

meskipun dipangkas dalam beberapa bagian besar dalam dokumen dan SDGs. Hal 

tersebut tetap menjelaskan fungsi konferensi yang mempromosikan pentingnya negara 

dalam implementasi pembangunan yang mendukung keseimbangan ekonomi dan 

sosial42. 

2.3 Pergerakan China Terkait Lingkungan 

2.3.1 Usaha-Usaha Penyelamatan Lingkungan Pemerintah China 

                                                           
41 Peter Croal dan Luis Sanchez, 2012, Environmental Impact Assesment, From Rio 92 to Rio +20 and 
beyond (online) http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2012000300004 
diakses 26 Maret 2017 10:58 
42 Ibid, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2012000300004
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Environmental Protection Leadership Group resmi didirikan pada 

Oktober 1974 dibawah State Council dan bertanggungjawab atas 

pengembangan alur kebijakan dan regulasi terkait lingkungan serta 

mematangkan rencana-rencana penyelamatan lingkungan43. Langkah 

pemerintah membentuk sebuah kelompok pemerhati lingkungan merupakan 

tindak lanjut dari keikutsertaan China dalam United Nations Conference on the 

Human Environment di Swedia pada 1972. Dalam pertemuan ke-23 Kongres 

Besar Partai Nasional kelompok tersebut menjadi bagian internal dari Ministry 

of Urban and Rural Development and Environmental Protection dan 

mengemban tugas untuk memimpin, mengorganisasi, dan koordinasi usaha-

usaha negara untuk melindungi lingkungan. Tahun 1984 The Environmental 

Bureau dialihkan pada National Environmental Protection Agency (NEPA) 

dengan beban tugas yang sama. Departemen terkait mengintegrasi manajemen 

lingkungan dengan menghimpun kerjasama dengan State Council hingga pada 

Juni 1998, NEPA dinaikkan levelnya menjadi setara dengan level kementrian 

dan mengubah namanya menjadi State Environmental Protection 

Administration atau SEPA.  

Sebuah sesi dalam National People’s Congress pada tahun 2008 

mengubah SEPA menjadi Ministry of Environmental of the People’s Republic 

                                                           
43History, Situs Resmi Ministry of Environmental Protection The People’s Republic of China (Online) 
http://english.sepa.gov.cn/About_SEPA/History/ diakses 26 Oktober 2016 12:22 

http://english.sepa.gov.cn/About_SEPA/History/
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of China (MEP) dengan misi utama memperbaiki kualitas lingkungan dan 

melindungi air, udara dan daratan China dari polusi dan kontaminasi bahan-

bahan berbahaya. Statusnya tersebut menjadikan MEP memiliki kuasa penuh 

terhadap regulasi kebijakan lingkungan dan implementasinya. Bentuk 

pengawasan dibuat secara regional dengan pendirian Kantor Regional yang 

langsung berafiliasi dengan MEP. Kantor Beijing dijadikan sebagai Markas 

Besar MEP44. Aktivitas utama MEP adalah memastikan kualitas air, 

pembuangan limbah, serta segala macam bentuk bahan radioaktif yang ada 

pada proses industri. 

Pergerakan China dalam menanggapi kerusakan Environmental 

Protection Law 1979 dirilis setahun setelah adanya restrukturisasi ekonomi 

pada tahun 1978. Aturan tersebut kemudian direvisi kembali pada 1989 karena 

dianggap tidak sesuai dengan kondisi perkembangan China pada beberapa 

tahun sebelumnya. EPL 1989 berisikan aturan-aturan umum yang ditujukan 

untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Aturan lebih difokuskan 

pada penanggulangan limbah yang dihasilkan pabrik berupa polusi dalam air 

dan udara. EPL 1989 berisikan 47 artikel yang terbagi dalam 6 bagian besar45.  

                                                           
44 Situs Resmi Ministry of Environment Protection of the People’s Republic of China (online) 
http://english.mep.gov.cn/ diakses 26 Desember 2016 12:14 
45 China’s newly revised Environmental Protection Law, 2014, (online) 
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8b5b0dcb-3358-47b3-a876-84166d9e2ba2 

http://english.mep.gov.cn/
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EPL 1989 memiliki Environmental Impact Assesment (EIA) yang 

ditujukan sebagai aturan untuk menindak polluter. Pengawasan terhadap 

lingkungan dilakukan oleh badan lingkungan yang dibentuk oleh pemerintah 

dan badan terkait yang berada di tiap provinsi, kota dan distrik. Pemerintahan 

lokal memiliki kesewenangan tersendiri dalam menanggapi EPL 1989 yang 

diterbitkan oleh pusat. Kebijakan tersebut juga tidak memiliki aturan spesifik 

bagaimana cara melindungi aset lingkungan yang dimiliki China. Hal ini 

terlihat dari tidak adanya usaha pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan 

yang merujuk pada energi yang lebih hijau46. 

Perlindungan yang ditujukan untuk lingkungan diserahkan pada 

People’s Government yang berada pada tiap tingkatan pemerintahan. 

Perlindungan juga dibuat agar sesuai dengan keadaan alam regional China yang 

cenderung berbeda satu sama lain. Aturan tersebut mencakup pula distribusi air 

untuk daerah pertanian dan daerah-daerah wisata hijau lokal. Usaha 

mengurangi oknum-oknum perusak lingkungan, EPL 1989 mencantumkan 

aturan denda yang dapat dikenakan oleh masing-masing oknum disesuaikan 

dengan kebijakan daerah. Nominal denda tidak disebutkan secara jelas dalam 

aturan.  

2.3.2 Kerjasama China dengan United Nations Development Programme 

                                                           
46 Ibid, 
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Awal tahun 1980, UNDP Country Programme telah mengidentifikasi 

pengembangan energi dan konservasi sebagai prioritas kerja organisasi47. 

Penggunaan batu bara oleh China sebagai bahan bakar vital merupakan sumber 

utama polusi dan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut menjadikan UNDP 

memiliki peranan penting meningkatkan kesadaran dan guna teknologi modern 

serta sumber daya manusia untuk pembangunan yang lebih ramah lingkungan. 

Pengembangan teknologi modern digunakan untuk mengalihkan bahan bakar 

fosil yang digunakan sebagai bahan baku utama dengan tetap bertujuan 

meningkatkan perekonomian China.  

Kontribusi UNDP membantu akselerasi pengembangan dengan tetap 

menjalankan kebijakan institusi China yang sudah diterapkan dalam China’s 

Five Year Plan ke-6. Menjelang tahun 1990 perekonomian China telah 

berkembang lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Manajeman 

dan administrasi yang kurang baik menyebabkan prioritas nasional negara 

China berubah untuk lebih membuka diri pada dunia luar48. China menekankan 

perdagangan internasional dan pertukaran teknologi dengan negara-negara 

maju untuk mengakselerasi pola sosialis modern. Fokus kemudian diperkuat 

dengan pendirian badan yang khusus menangani struktur ekonomi sosialis.  

                                                           
47 UNDP Publications Climate Change and Development in China, 2012, CIP Data, hal. 16 
48 UNDP Country Programme 1986-1990 
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Pengaruh program UNDP kemudian menyebabkan kesadaran 

pemerintah akan hubungan terdegradasinya lingkungan secara simultan 

menyebabkan kerugian dalam bidang ekonomi. Pada sektor energi, produksi 

energi ditekankan pada sumber daya listrik serta pemanfaatan tenaga angin dan 

nuklir. Sedangkan, kerjasama dengan UNDP bersamaan dengan pelaksanaan 

FYP ke-7 adalah menambah pelatihan sumber daya manusia pada bidang 

teknologi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta adanya transfer 

teknologi yang lebih modern. Pelatihan tersebut diimbangi dengan adanya 

demontrasi tentang keselamatan kerja dan konservasi energi.  

2.3.3 Kerjasama denganUnited Nations Environmental Protection 

UNEP membuka kantor di Beijing pada September 2003 dan menandai 

kerjasama positif antara UNEP dan pemerintah China. UNEP membangun 

proyek penerapan energi terbarukan saat China memasuki periode FYP ke-11 

yaitu tahun 2006 hingga 2010. Untuk seterusnya, pemerintah China 

berkomitmen untuk memproduksi 16 persen energi terbarukan menjadi sumber 

energi utama China49.Energi Solar Photovaltoic (SP) China ditargetkan oleh 

pemerintah dapat memproduksi listrik sebanyak 20 giga-watt dari 1.8 giga-watt 

per 2020. Perkembangan yang cepat pada industri tenaga matahari ini memiliki 

                                                           
49Green Economy Success Stories.pdf (online) 
http://www.unep.org/pdf/GreenEconomy_SuccessStories.pdf diakses 12 Mei 2016 9:32  

http://www.unep.org/pdf/GreenEconomy_SuccessStories.pdf
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keuntungan yang menjanjikan antara perusahaan penginstall dan sektor-sektor 

privat.  

Pembaharuan sektor energi yang terbarukan tidak hanya membuat 

China dapat menghemat konsumsi energi yang berlebihan namun, juga dapat 

menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di China. Pengalihan 

sektor energi mampu memperkerjakan 1,5 juta pekerja per tahun 200950. 

Bersama dengan UNEP, China menjalankan kooperasi tripartite bersama 

dengan Afrika untuk sama-sama membantu pembangunan infrastruktur yang 

ramah lingkungan51. Kerjasama UNEP dan China tidak hanya berfokus pada 

regional dan berusaha menyadarkan negara berkembang lain akan pentingnya 

teknologi tanpa bahan fosil. Sehingga mampu membantu mengurangi dampak 

negatif pada lingkungan.  
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