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BAB II 

LEVEL PERTAMA (LEVEL INTERNASNIONAL) DIPLOMASI PADA 

COP21 PARIS 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai level pertama atau level 

internasnional menurut yang dikemukakan oleh Putnam dalam two-level game 

diplomacy theory menjelaskan mengenai kondisi pada level internasnional yang 

menjadi bahan pertimbangan dalam meratifikasi perjanjian internasional. 

Perubahan iklim sebagai permasalahan global, serta United Nation Framework on 

Climate Change (UNFCCC) sebagai upaya global dalam mengatasi dampak 

perubahan iklim. serta upaya UNFCCC dalam melaksanakan Conference of Parties 

(COP) setiap tahunnya, namun pada skripsi ini penulis akan membahas COP di 

Paris yang ke 21 yang menghasilkan Paris Agreement, serta komitmen Amerika 

Serikat dalam COP 21.  

2.1 Perubahan Iklim Sebagai Masalah Global 

Perubahan iklim menjadi tragedy of common karena memiliki dampak bagi 

seluruh negara yang ada di dunia, yang mana harus ditangani oleh semua negara. 

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan baik secara langsung 

atau tidak langsung dari aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi 

atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati 

pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
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28 Penggunaan zat-zat kimia gas rumah kaca seperti (CO2), metana (CH4), 

dinitroksida (N20) dan CFC (chloro fluoro carbons), menyebabkan energi 

matarahai terperangkap dalam atmosfer bumi, hal ini lah yang menjadikan sebuah 

fenomena meningkatnya temperatur bumi dari tahun ketahun, sehingga terjadi efek 

rumah kaca, dan bumi mengalami pemanasan.29  

Jumlah gas rumah kaca yang berada di atmosfer merupakan penyebab dari 

perubahan iklim. Konsentrasi gas rumah kaca yang terdapat pada atmosfer telah 

mengalami peningkatan dari masa industri pada kisaran 280 parts per million (ppm) 

menjadi 399,72 ppm pada tahun 2013.30  Perubahan iklim dunia yang disebabkan 

oleh meningatnya gas rumah kaca berasal dari beberapa faktor, diantaranya proses 

industrialisasi, pembangkit listrik, sektor transportasi, gas metana, dan 

penggunadulan hutan, serta penggunaan pupuk kimia. Berikut senyawa 

penyumbang emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, 

Dan Geofisika Pasal 1 Ayat 18, diakses dalam 

www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_31.pdf (02/03/2017 pkl 20:12) 
29 Ichanksepta 

ichank_septa@webmail.umm.ac.idhttp://ichanksepta.student.umm.ac.id/2010/09/23/teori-teori-

dalam-hubungan-internasional. dalam  Yanuar Ikbar,2014, Metodologi dan Teori Hubungan 

Internasional, Bandung : PT Refika Aditama. Hal.295  
30 Kadar CO2 Bumi Sentuh Batas Mencemaskan diakses dalam 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/04/kadar-co2-bumi-sentuh-batas-mencemaskan 

(23/02/2017 pkl 16:24 WIB) 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_31.pdf
mailto:ichank_septa@webmail.umm.ac.idhttp://ichanksepta.student.umm.ac.id/2010/09/23/teori-teori-dalam-hubungan-internasional
mailto:ichank_septa@webmail.umm.ac.idhttp://ichanksepta.student.umm.ac.id/2010/09/23/teori-teori-dalam-hubungan-internasional
http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/04/kadar-co2-bumi-sentuh-batas-mencemaskan
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Grafik 2.1 Sektor Penyumbang Emisi Karbon31 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Berdasarkan gambar di atas penyumbang emisi karbon terbesar berasal  dari 

proses industrialisasi sebesar 65%, gas metana menyumbang sebesar 16%, 

deforestasi atau penggundulan hutan sebanyak 11%, dan penggunaan pupuk kimia 

pada sektor pertanian sebesar 11%, dan pada sektor lainnya seperti penggunaan zat 

Nitrous oxide (N2O) dalam pendingin ruangan dan lainnya sebesar 6%.  

Perubahan iklim lingkungan disebabkan karena aktivitas manusia dan juga 

aktivitas alami dari lingkungan. Aktivitas manusia dalam hal ini ialah proses 

industrialisasi yang merupakan penghasil gas rumah kaca. Penumpukan gas rumah 

kaca berlebihan menyebabkan atmosfer bumi menghangatkan suhu bumi secara 

                                                           
31 Sumber : IPCC 2014 dalam Global Greenhouse Gas Emissions Data, diakses dalam 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-05/global_emissions_gas_2015.png (28/02/217 

pkl 09:30 WIB) 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-05/global_emissions_gas_2015.png
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tidak wajar, akhirnya menyebabkan permuakaan air laut meningkat dan berbagai 

dampak lainnya.32  

Apabila karbondioksida di atmosfer tersebut tidak bisa dikendalikan akan 

menyebabkan suhu bumi menjadi panas, dan akibatnya temperatur bumi yang lebih 

panas akan menyebabkan perubahan pada sistem alami bumi atau secara tidak 

langsung menjadikan perubahan iklim.33 Bagaimanapun perubahan iklim memiliki 

dampak kepada kita semua baik karena bencana alam maupun akibat dari aktivitas 

perindustrian yang dilakukan yaitu ancaman bagi ketahanan pangan manusia, serta 

berdampak juga pada sosial dan politik. 

Dampak bencana alam yang merupakan  ditimbulkan akibat adanya 

perubahan iklim tersebut bisa dilihat pada peningkatan suhu global, hal ini 

memberikan indikasi ketidak stabilan iklim. Pada tahun 1987, suhu tertinggi terjadi 

di Siberia, Eropa Timur, dan Amerika Utara. Selain itu, terjadi banjir di Korea dan 

Bangladesh tahun 1987. Pada tahun berikutnya 1988 Bangladesh mengalami banjir. 

Banjir tersebut menyebabkan korban jiwa, dan pada tahun 1991 terjadi peristiwa 

angin puyuh. Pada tahun yang sama tahun 1987 (Maldives) mengalami banjir akibat 

ombak pasang.34  

Bencana alam lain karena perubahan iklim terdapat pada  negara Filipina, 

Kamboja dan India. Ketiga negara tersebut mengalami cuaca ekstrim laporan dari 

                                                           
32 Penyebab Perubahan Iklim dan Pemanasan Global diakses dalam 

https://www.lingkunganhidup.co/penyebab-perubahan-iklim-pemanasan-global/ (23/02/2017 pkl 

17:04 WIB) 
33 Sekilas tentang Perubahan Iklim, diakses dalam 

https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pd

f (08/02/2017 pkl 09:29 WIB) 
34 Gerald Foley,1993, Pemanasan Global, Siapakah yang Merasa Panas?(Terj), Jakarta : Yayasan 

Obor Indonesia, Konphalindo, Panos, Hal. 36-37  

https://www.lingkunganhidup.co/penyebab-perubahan-iklim-pemanasan-global/
https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf
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Germanwatch yang merupakan lembaga think-tank dari pemerintah Jerman 

mengatakan Filipina mengalami bencana angin topan Haiyan pada tahun 2012 yang 

menyebabkan korban jiwa 6.300, dan mengalami kerugian secara finansial sebesar 

US$13 miliar.35  

India pada tahun 2016 mengalami glombang panas yang menyebabkan 

ratusan desa kekurangan air dan menewaskan ratusan orang. Jumlah korban jiwa 

akibat cuaca panas mencapai 1.826 jiwa.36 Negara Kamboja dan India mengalami 

bencana akibat cuaca ekstrim yang tidak menentu. Kamboja dilanda angin 

Monsoon dan India dilanda Topan Phailin yang menyebabkan kerusakan pada hasil 

panen senilai US$4 miliar.37 

Selain bencana alam, dampak lain dari perubahan iklim disebabkan aktivitas 

perindustrian. Meningkatnya permuakaan air laut juga menjadi ancaman bagi 

manusia. Meningkatnya suhu udara dan air laut yang hangat menjadikan 

melelehnya es yang berada di Antartika, sehingga mengakibatkan permukaan air 

laut meningkat. Badan PBB yang mengurusi mengurusi masalah perubahan iklim 

menyatakan permukaan air laut akan meningkat hingga satu meter. Berdasarkan 

penelitian jurnal Nature menyatakan bahwa melelehnya lapisan es di Antartika 

                                                           
35 Negara Berkembang Terkena Dampak Paling Parah Perubahan Iklim diakses dalam 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141203012548-134-15419/negara-berkembang-

terkena-dampak-paling-parah-perubahan-iklim/ (21/02/2017 pkl 18:25 WIB) 
36 Gelombang Panas di India, 1.826 Orang Tewas diakses dalam 

https://m.tempo.co/read/news/2016/04/22/118764955/gelombang-panas-di-india-1-826-orang-

tewas (24/02/217 pkl 10:30 WIB) 
37 Loc.Cit.  

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141203012548-134-15419/negara-berkembang-terkena-dampak-paling-parah-perubahan-iklim/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141203012548-134-15419/negara-berkembang-terkena-dampak-paling-parah-perubahan-iklim/
https://m.tempo.co/read/news/2016/04/22/118764955/gelombang-panas-di-india-1-826-orang-tewas
https://m.tempo.co/read/news/2016/04/22/118764955/gelombang-panas-di-india-1-826-orang-tewas
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akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut hingga dua kali lipatnya, yaitu 2 

meter pada 2100, hal ini akan terjadi jika emisi karbon tidak dapat berkurang.38  

Kenaikan permuakaan air laut ini akan menyebabkan negara kepulauan 

terancam tenggelam dan pada akhirnya akan memunahkan manusia yang tinggal di 

daerah tersebut. Daerah-daerah yang akan mengalami kenaikan permukaan air laut 

ialah daerah yang berada di dataran rendah. Daerah tersebut meliputi Sungai 

Gangga-Brahmaputra di Bangladesh, Nil di mesir, Mekong di Indo-China, Indus di 

Pakistan dan Yangste serta Hwang Ho di permukaan laut adalah Guyana, Papua 

Nugini, Afrika bagian Timur, India dan Indonesia. Keseluruhan permukaan daratan 

di kepulauan Maladewa di Samudera Hindia dan beberapa negara pulau di Pasifik 

seperti Kiribati dan Tavalu, terletak hanya beberapa meter di atas permukaan laut. 

Banyak dari kota-kota besar dunia, termasuk Kalkuta, Shanghai, Bangkok, Jakarta, 

Tokyo, London, New York, Miami, Venesia dan New Orleans juga terletak di 

daerah rendah.39  Daerah lain yang mengalami bencana akibat perubahan iklim 

ialah Alaska. Alaska menjadi korban dari dampak perubahan iklim, Presiden 

Amerika Serikat Barack Obama menyatakan bahwa warga Alaska menghadapi 

terpaan badai yang lebih dahsyat di tengah mencairnya es di laut, kebakaran hutan 

lebih sering dan luas, kondisi gletser memburuk dan erosi sebagian pantainya yang 

paling cepat di dunia.40 

                                                           
38 Ilmuwan: Kenaikan Permukaan Air Laut Akan Semakin Cepat diakses dalam 

http://global.liputan6.com/read/2472099/ilmuwan-kenaikan-permukaan-air-laut-akan-semakin-

cepat (24/02/2017 pkl 10:52 WIB) 
39 Foley, Op.Cit. Hal 49 
40 Alaska, Negara yang Terkena Dampak Perubahan Iklim Terparah diakses dalam 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/08/alaska-negara-yang-terkena-dampak-perubahan-

iklim-terparah (21/02/2017 pkl 18:40 WIB) 

http://global.liputan6.com/read/2472099/ilmuwan-kenaikan-permukaan-air-laut-akan-semakin-cepat
http://global.liputan6.com/read/2472099/ilmuwan-kenaikan-permukaan-air-laut-akan-semakin-cepat
http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/08/alaska-negara-yang-terkena-dampak-perubahan-iklim-terparah
http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/08/alaska-negara-yang-terkena-dampak-perubahan-iklim-terparah
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Perubahan ikim juga menjadi ancaman bagi ketahanan pangan. Perubahan 

iklim yang berdasarkan penelitian Bank Pembangunan Asia (ADB), Kawasan 

Pasifik akan mengalami efek yang parah bahwa negara agraris sekaligus maritim 

akan terancam kekeringan dan banjir akibat perubahan iklim. Negara-negara 

kawasan pasifik diingatkan untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal baik 

tanaman jenis keras yang tahan terhadap perubahan iklim dan juga para nelayan 

yang merupakan berada pada kawasan pantai menjadi korban yang rentan terhadap 

ketahanan pangan.41  

Akibat minimnya sumber pangan dan terganggunya keamanan pangan, 

berbagai komunitas pertanian di negara Sub-Sahara Afrika menjadi negara yang 

terancam karena harus menanggung akibat meningkatnya ancaman kemiskinan dan 

kelaparan.42 Negara yang bergantung pada hujan musiman mengalamai 

permasalahan dan perubahan besar dalam arah angin musiman atau jumlah hujan 

yang dibawa pada musim tersebut. Dampaknya tidak terbatas pada daerah kering 

saja. Pemanasan global dapat membuat daerah Barat-Tengah Amerika Serikat 

menjadi lebih panas, contoh pada tahun 1988 terjadi penurunan hasil panen 30 

persen akibat dari suhu bumi yang tinggi.43 

Dampak dari perubahan iklim memiliki dampak pada bidang sosial dan 

politik. Pada bidang sosial para petani, pedagang dan konsumen di Afrika Timur 

                                                           
41 ADB Waspadai Ancaman Kemarau di Asia Pasifik, diakses dalam 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1721264/adb-waspadai-ancaman-kemarau-di-

asia-pasifik (24/02/2017 pkl 11:15 WIB) 
42 Perubahan Iklim dan Dunia yang Terancam Kelaparan-Kemiskinan diakses dalam 

http://geotimes.co.id/perubahan-iklim-dan-dunia-yang-terancam-kelaparan-

kemiskinan/#gs.PiGhHA4 (24/02/2017 pkl 11:17 WIB) 
43 Foley, Op.Cit. Hal 45-46. 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1721264/adb-waspadai-ancaman-kemarau-di-asia-pasifik
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1721264/adb-waspadai-ancaman-kemarau-di-asia-pasifik
http://geotimes.co.id/perubahan-iklim-dan-dunia-yang-terancam-kelaparan-kemiskinan/#gs.PiGhHA4
http://geotimes.co.id/perubahan-iklim-dan-dunia-yang-terancam-kelaparan-kemiskinan/#gs.PiGhHA4
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dan Selatan merasakan kekeringan akibat dari fenomena El Nino. Fenomena El 

Nino menggagalkan hasil panen dan menghancurkan mata pencaharian para petani. 

Akibat kekeringan yang berkepanjangan yang terjadi di Afrika Timur dan Selatan 

warganya mengalami kekuarangan gizi terutama anak-anak pedesaan, harga 

penjualan bahan pangan juga meningkat akibat gagal panen. Ada 17 negara yang 

terus dilanda kekeringan selama dua tahun berturut-turut, yang telah memakan 

korban jiwa lebih dari 38 juta orang, dan memiliki resiko akan terjadi kembali pada 

tahun 2017. Berikut Negara yang dilanda kekeringan yaitu Angola sebanyak 1,2 

juta korban jiwa, Burundi 3 juta orang, Djibouti 227463 orang, Eritrea 450 ribu 

orang, Etiopia 5,7 juta orang, Kenya 2,6 juta orang, Lesotho 159959 orang, 

Madagaskar 978 ribu orang, Malawi 6,7 juta orang, Mozambik 2 juta lebih orang, 

Rwanda tidak diketahui, Somalia 6,2 Juta orang, Sudan 4,6 juta orang, Swaziland 

638 ribu orang, Tanzania tidak diketahui, Uganda 390 ribu orang, Zimbabwe 4,1 

juta orang. Rata-rata korban jiwa negara-negara di Afrika tersebut dikarenakan 

fenomena El Nino yang berkepanjangan selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 

2015 hingga 2016. Kekeringan yang berkepanjangan menjadikan gagal panen para 

petani, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan kebutuhan pangan yang 

menyebabkan kelaparan dan kurang gizi di daerah tersebut. Akibat dari gagal panen 

juga meningkatkan harga bahan pangan meingkat dua kali lipat karena kelangkaan 

pangan dan biaya produksi.44 

                                                           
44 Drought in Africa 2017, diakses dalam http://www.irinnews.org/feature/2017/03/17/drought-

africa-2017 (20/04/2017 pkl 00.59 WIB) 

http://www.irinnews.org/feature/2017/03/17/drought-africa-2017
http://www.irinnews.org/feature/2017/03/17/drought-africa-2017
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Bidang sosial perubahan iklim mempengaruhi terjadinya konflik. Daerah 

yang kekurangan kebutuhan mendasar dan sumber air akan membuat tingkat 

konflik lebih tinggi. Tahun 1981 dan 2006 perang di Sub-Sahara Afrika meningkat 

11 persen, dan tahun 2030 diprediksi akan melonjak 54 persen. Meningkatnya suhu 

bumi juga menyebabkan aksi kekerasan, meskipun hal ini sulit untuk dijelaskan, 

peningkatan suhu tersbut berkontribusi pada lebih dari 180.000 kasus pemerkosaan, 

22.000 pembunuhan, dan 1,2 juta kasus penyerangan di Amerika Serikat.45 

Perubahan iklim tersebut juga membuat imigrasi besar-besaran. Lebih dari 

10.000 migran dan pengungsi melakukan perjalanan ke Eropa Barat melalui 

Hongaria selama akhir pekan. Migrasi yang terjadi dari Suriah ke Eropa merupakan 

salah satu penyebabnya ialah perubahan iklim, disamping penyebab yang lainnya 

seperti konflik di daerah tersebut, terorisme, dan kemiskinan. Para ilmuan 

beranggapan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu tambahan faktor yang 

menyebabkan imigrasi yang terjadi di Eropa. Berdasarkan Proceedings of the 

National Academy of Sciences of United States of America menyatakan adanya 

imigrasi tahun 2006 dan 2011 dikarenakan kekeringan yang ekstrim terjadi di 

daerah Suriah, hal tersebut di perburuk dengan adanya perubahan iklim. Seorang 

ilmuwan Francesco Femia, of the Washington, DC-based Center for Climate and 

Security .menyatakan “That drought, in addition to its mismanagement by the 

Assad regime, contributed to the displacement of two million in Syria,” 46 

                                                           
45 Perubahan Iklim Picu Perang dan Peningkatan Konflik?, diakses dalam 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/09/perubahan-iklim-picu-perang-dan-peningkatan-

konflik (17/03/2017 pkl 22.36 WIB) 
46 How Climate Change is Behind the Surge of Migrants to Europe, diakses dalam 

http://time.com/4024210/climate-change-migrants/ (17/03/2017 pkl 21.56 WIB) 

http://time.com/4024105/refugees-migrants-crisis-eu-germany-hungary-austria/?xid=homepage
http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/09/perubahan-iklim-picu-perang-dan-peningkatan-konflik
http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/09/perubahan-iklim-picu-perang-dan-peningkatan-konflik
http://time.com/4024210/climate-change-migrants/


32 
 

Dampak yang nyata dari perubahan iklim ialah konflik di Amerika dengan 

Meksiko yang memperebutkan air sungai tahun 2013. Petani Mexico dinyatakan 

oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menggunakan air sungai melebihi 

perjanjian yang tertera pada tahun 1938. Kebutuhan akan sungai pada masa 

kemarau diantara keduanya menjadi konflik anatar kedua negara tersebut. Sungai 

yang diperebutkan ialah sungai Rio Grande yang memiliki panjang 1.600 mil dari 

San Juan ke Teluk Meksiko. Negara bagian yang berkonflik ialah Texas dan New 

Meksiko Pada akhirnya kedua negara tersebut melakukan perjanjian atas 

pengelolaan air tersebut. Sungai Rio Grande yang panjangnya melalui 1.600 mil 

dari San Juan Mountains ke Teluk Meksiko telah mendorong negara bagian Texas 

dan New Meksiko. Puncaknya ketika kekeringan terjadi, Texsas dan New Meksiko 

dalam mengairi pertaniannya terjadi konflik antar keduanya.47 Mengatasi dampak 

yang ditimbulkan dari perubahan iklim tersebut diperlukan adanya kerjasama dari 

negara-negara, karena hal tersebut menyangkut ancaman bagi semua. Ancaman dari 

dampak tersebut baik bencana alam, sosial politk dan ketahanan pangan.  

 

2.2 Kepentingan Negara Anggota COP21 terkait Perubahan Iklim 

Mengatasi dampak tragedy of common seperti yang dipaparkan pada 2.1 

maka United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 

UNFCCC ialah kerangka kerja yang dibuat oleh negara-negara dibawah naungan 

PBB yang fokus menangani perubahan iklim. UNFCCC dalam menangani dampak 

                                                           
47 Water War In USA As Texas And Mexico Spar Over Rio Grande Share, diakses dalam 

http://www.ibtimes.com.au/water-war-usa-texas-mexico-spar-over-rio-grande-share-1439260 

(02/03/2017 pkl 17:57 WIB) 

http://www.ibtimes.com.au/water-war-usa-texas-mexico-spar-over-rio-grande-share-1439260
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perubahan iklim membagi negara menjadi annex I, annex II, dan non-annex I. 

Kelompok annex I48yaitu negara industri yang termasuk dalam anggota OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) pada tahun 1992, dan 

juga ditambah dengan negara yang economies in transition (the EIT Parties) 

yaitu  the Russian Federation, the Baltic States, and several Central and Eastern 

European States. Annex II49 yaitu negara yang termasuk dalam OECD, namun tidak 

EIT. Negara tersebut diminta menyediakan sumber daya keuangan untuk 

membantu negara berkembang dalam mengatasi pengurangan emisi karbon 

dibawah konvensi yang telah ditentukan yang membahas mengenai cara mengatasi 

                                                           
48 Annex I terdiri dari negara-negara industri yaitu : Annex I :Australia, Austria, Belarus, 

Belgium,Bulgaria,Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark,Estonia, European Union, 

Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, 

Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, 

Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America 
49 Annex II yaitu : Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, European Economic Community, 

Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, New 

Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland, United States of America 
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perubahan iklim. Non-annex50 ialah sebagian besar terdiri dari negara berkembang 

yang rentan terkena dampak dari perubahan iklim.51  

Pengelompokan tersebut dapat memudahkan penulis untuk menyimpulkan 

negara-negara annex I, annex II, dan non-annex dalam komitmen mengurangi emisi 

karbon yang merupakan penyebab perubahan iklim dapat dilihat pada protokol 

Kyoto dan COP 21, berikut dipaparkan komitmen tersebut :  

 

 

                                                           
50 Non-Annex I : Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, 

Argentina, Armenia **, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, 

Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, 

Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, 

Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Côte 

d'Ivoire, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, 

Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, 

Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, 

Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, 

Israel, Jamaica, Jordan, Kazakhstan **, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's 

Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Malaysia, 

Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius , Mexico, Micronesia (Federated 

States of), Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar,  Namibia, Nauru, 

Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Oman, Pakistan, Palau, Palestine, Panama, Papua 

New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova 

**, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, 

San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra 

Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Sri Lanka,  

Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, The former 

Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, 

Tunisia, Turkmenistan **, Tuvalu,  Uganda, United Arab Emirates, United Republic of 

Tanzania, Uruguay, Uzbekistan **, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet 

Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. (List of Non-Annex I Parties to the Convention Sumber 

: http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/non_annex_i/items/2833.php ) 

51 Parties & Observers, diakses dalam http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php 

(02/03/2017 pkl 18:37 WIB) 

http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/non_annex_i/items/2833.php
http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php
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2.2.1 Kerjasama Negara Maju dan Berkembang dalam Mengatasi 

Perubahan Iklim 

Mengatasi perubahan iklim, diperlukan adanya kerjasama negara-negara. 

Terdapat perbedaan sikap antar negara maju dan berkembang dalam masalah 

perubahan iklim. Negara maju menolak meratifikasi perjanjian mengenai 

penanganan perubahan iklim perihal pengurangan emisi karbon, karena akan 

menghancurkan perekonomiannya. Padahal negara maju merupakan kontributor 

emisi karbon dari proses industrialisasi yang dilakuakan menyebabkan perubahan 

iklim secara signifikan. Sedangkan negara berkembang, negara yang rentan akan 

akibat dari perubahan iklim. Dampak perubahan iklim ini  tidak hanya menyangkut 

masalah lingkungan hidup namun juga mempengaruhi sektor lain yaitu terkena 

bencana, ketahanan pangan dan masalah sosial politik dari dampak perubahan iklim 

masalah tersebut diperlukan adanya kerjasama negara maju dan berkembang dalam 

mengatasinya.  

Pada protokol Kyoto sebelum Paris Agreement, negara maju dan 

berkembang memiliki komitmen yang berbeda-beda. Pada ptorokol Kyoto Amerika 

Serikat sebagai representative dari negara keluar dari perjanjian tersebut, hal ini 

menjadi puncak egoisme negara maju dalam mempertahankan kepentingan 

ekonominya tanpa memiliki rasa solider terhadap akibat dampak perubahan iklim 

terhadap umat manusia lain di dunia. Amerika Serikat menolak protokol Kyoto 

ialah Protokol Kyoto merupakan cara mengatasi masalah perubahan iklim global 

yang tidak adil dan tidak efektif, karena dua puluh persen penduduk dunia 

(termasuk yang berpenduduk China dan India yang dibebaskan dari kewajiban 
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menurunkan emisi karbon. Selain itu, implementasi Protokol Kyoto akan 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi AS karena penggantian 

pembangkit enegri dengan batu bara menjadi gas  akan mahal.52 

Posisi negara berkembang dalam protokol Kyoto, negara berkembang pada 

dasarnya negara-negara non annex I yang hanyalah menanggung akibat yang 

ditimbulkan dari perubahan iklim. Dengan kondisi yang rentan terkena dampak 

perubahan iklim tersebut negara berkembang memerlukan protokol Kyoto. Namun, 

pada protokol Kyoto negara berkembang tidak diwajibkan untuk menurunkan 

emisinya. Negara non-annex memiliki tugas untuk mengawasi negara annex I 

dalam pengimplementasian Protokol Kyoto.53 

Lalu pada Paris Agreement, Paris Agreement ialah perjanjian 

internasnional yang dilaksanakan di Paris yang membahas mengenai upaya negara 

dalam mengatasi perubahan iklim pada tahun 2015. Negara anggota annex I dan 

non-annex I memiliki tanggung jawab yang beda dalam upaya negara anggota 

mengurangi emisi karbon dapat dilihat melalui grafik berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Daniel Murdiyarso, 2003.  Protokol Kyoto : implikasinya bagi negara berkembang.  Jakarta 

:  Penerbit Buku Kompas, hal. 25 
53 Ibid. Hal. 22 
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Grafik 2.2. Perbandingan Negara Maju dan Berkembang dalm 

Pencapaian Target Mengurangi Emisi Karbon 201554 

 

 
Sumber : Center for Global Development. 

 

Negara maju dan berkembang pada grafik 2.1. menjelaskan emisi karbon 

yang dihasilkan oleh negara tersebut dalam tahun terakhir hingga 2015. Negara-

negara maju terus meminta negara berkembang untuk tidak mengeksploitasi 

sumber daya alam yang berpotensi memperbesar emisi gas rumah kaca. Namun di 

sisi lain, negara-negara maju tidak ingin memperbaikai laju industrinya yang 

merupakan penyumbang emisi terbesar.   

Negara maju dan berkembang dapat dilihat emisi karbonnya meningkat 

setiap tahunnya. Negara sebagai emitor terbesar ialah China, Amerika Serikat, 

Serikat Eropa, India, Rusia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Kanada. Negara 

tersebut secara terus menerus menyumbang emisi terhadap atmosfer bumi, yang 

                                                           
54 Developing Countries Are Responsible for 63 Percent of Current Carbon Emissions diakses dalam 

https://www.cgdev.org/media/developing-countries-are-responsible-63-percent- (22/02/2017 pkl 

09:36 WIB) 

https://www.cgdev.org/media/developing-countries-are-responsible-63-percent-
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menyebabkan perubahan iklim lingkungan. China, Brazil, Kanada, Korea Selatan, 

Amerika Serikat, Serikat Eropa, India, setiap tahun terus mengalami kenaikan emisi 

dari tahun 2009 hingga 2014. berbeda dengan Rusia, Jepang, dan Jerman 

mengalami penurunan dalam mengahsilkan CO2, namun tidak secara signifikan 

penurunan yang terjadi.55 

Pada protokol Kyoto hingga Paris Agreement negara annex I, II, dan non-

Annex menargetkan dan berkomitmen yang sama untuk menanggulangi perubahan 

iklim. Tuntutan negara maju dan berkembang untuk mengurangi emisi karbon dapat 

dilihat pada protokol Kyoto bahwa negara maju Jerman mengusulkan pada tahun 

1996 untuk dapat mengurangi emisi sebesar 10 persen menjelang 2005 dan 2010 

target sebesar 20 persen. Komitmen negara maju lainnya dapat dilihat target emisi 

yang akan dicapai selama mengurangi emisi karbon dari 2005 hingga 2030 bahwa 

meskipun berbeda dalam targetnya negara anggota sama-sama ingin mengatasi 

perubahan iklim, berikut tabel :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Lebih lanjut lihat Lampiran 2.3 : Global CO2 emissions from fossil fuel use and cement production 

1970-2014 
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Tabel 2.1 :  Target Pencapaian Negara dalam Mengurangi Emisi Karbon 

2005 hingga 203056 

 

Berdasarkan tabel 2.1 di atas menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh 

negara penghasil emitor tersebut mengalami perubahan. Perubahan pencapaian 

target yang dilakukakn oleh masing-masing negara meruapakan komitmen untuk 

mengurangi emisi karbon. Sikap antara negara-negara maju dalam pencapaian 

targetnya berbeda-beda. Negara maju yang meningkatkan komitmennya dalam  

target mengurangi emisi karbon diantaranya Amerika Serikat yang awalnya hanya 

26-28 % menjadi 35-39%, China dari 60-65% menjadi 72-96%. United Kingdom 

50% menjadi 61%, Switzerland dari 50% menjadi 51%, dan Norway dari 40% 

menjadi 44.5%. Negara lain menurunkan target emisinya yaitu Jerman, EU, Jepang, 

dan Korea. Negara lainnya tidak merubah target untuk mengurnagi emisi karbon 

                                                           
56 Comparing countries’ emissions targets, diakses dalam 

http://climatechangeauthority.gov.au/node/331 (13/02/2017 pkl 23:05 WIB) 

http://climatechangeauthority.gov.au/node/331
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yaitu Kanada, New Zeland, dan Australia. Melihat target pencapaian negara 

tersebut memiliki peningkatan semenjak tahun 2005 pada COP 13 di Kanada 

pencapaian target tersebut akan mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030. 

Pada kesimpulannya bahwa negara maju dan berkembang pada dasarnya memiliki 

komitmen dalam mengurangi emisi karbon, meskipun hal tersebut berbeda dalam 

target penurunannya. 

Negara maju dan berkembang memiliki tanggung jawab dalam mengurangi 

penyebab dari perubahan iklim yaitu emisi karbon. Setiap negara harus mengurangi 

emisi karbon yang dihasilkan. Menangani hal tersebut dalam COP 21 dibahas pada 

pasal 3, kontribusi dari setiap negara tersebut tercantum pada pasal 4,7,9,10,11, dan 

13. yaitu :  

 “As nationally determined contributions to the global response to 

climate change, all Parties are to undertake and communicate 

ambitious efforts as defined in Articles 4, 7, 9, 10, 11 and 13 with the 

view to achieving the purpose of this Agreement as set out in Article 2. 

The efforts of all Parties will represent a progression over time, while 

recognizing the need to support developing country Parties for the 

effective implementation of this Agreement.”57 

 

Pada pasal 4 tersebut secara garis besar bahwa negara maju membantu 

negara berkembang dalam menangani upaya mengurangi emisi karbon, dan usaha 

untuk pembangunan yang berkelanjutan, serta mitigasi. Pada pasal 7 menjelaskan 

adatasi yang memperkuat ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap 

perubahan iklim, melaksanakan pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan suhu 

yang dimaksud dalam pasal 2. Sedangkan pada pasal 9,10,11 ialah mengenai 

                                                           
57 Paris Agreement, Loc.Cit. hal. 3 
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kewajiban negara maju dalam menyiapkan sumber daya keuangan, membantu 

dalam hal teknologi serta pendampingan, agar negara maju dapat mencapai target 

pengurangan emisi karbon. Serta dalam pasal 13 mengenai transparansi dalam 

pelaksanaan dalam upaya menangani emisi karbon, agar terbangun saling 

kepercayaan dalam Paris Agreement.  

Hal tersebut sesuai dengan game theory and international enviroment yang 

dikemukakan oleh D.Marc Kilgour dan Yael Wolinsky yang menjelaskan mengenai 

cooperative game theory and international management bahwa negara melakukan 

deklarasi untuk menyetujui upaya dalam menangani permasalahan lingkungan 

karena hal tersebut merupakan tragedy of common, perubahan iklim dalam hal ini 

negara annex I, non-annex menyetujuinya untuk menangani dampak negatif dari 

perubahan iklim melalui komitmen dari negara maju dan berkembang. 

2.2.2 Kepentingan Negara Anggota UNFCCC  

Berdasarkan komitmen yang dipaparkan pada 2.1.1 dapat disimpulkan 

kepentingannya masih mempertimbangkan industrinya dapat dilihat pada ratifikasi 

protokol Kyoto. Pada protokol Kyoto negara maju dalam hal ini Amerika Serikat 

menolak untuk meratifikasinya karena kondisi politik di dalam negerinya, 

khususnya perbedaan pendapat di dalam kubu Partai Demokrat dan Partai Republik 

di dalam Kongres Amerika Serikat. Dengan mundurnya AS target pengurangan 

emisi sebesar 55 persen menjadi sangat berat untuk dicapai oleh negara annex I, 

meskipun negara berkembang meratifikasi, tetapi negara maju yang meratifikasi 

hanya memberi kontribusi penurunan emisi kurang dari 55 persen, maka hal 

tersebut yang menjadikan protokol Kyoto tidak efektif. 
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Pada Paris Agreement negara maju dan berkembang secara bersama-sama 

melakukan proses ratifikasi, hal tersebut membawa sikap yang baik terhadap 

penanganan emisi karbon. Amerika Serikat yang pada protokol Kyoto menolak 

perjanjian tersebut pada Paris Agreement Amerika Serikat meratifikasinya. 

Kepentingan yang dimiliki oleh negara maju dan berkembang tersebut ialah melihat 

tragedy of common yaitu dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim tersebut 

berdampak pada semua negara dapat dilihat pada 2.1 mengenai perubahan iklim 

sebagai masalah global. 

2.3 Conference of Parties (COP) ke 21 di Paris 

Penanganan perubahan iklim, mitigasi merupakan intervensi manusia dalam 

mengurangi dampak perubahan iklim. Mitigasi58 ini merupakan yang menentukan 

pengaruh peningkatan suhu rata-rata global dan dampak terjadinya perubahn iklim 

sesuai dengan yang ada dalam latar belakang permasalahan yang ada, bahwa 

menurut Think-green, permasalahan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim harus 

ada kerjasama antar negara dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh 

perubahan iklim.59   

Melaui Conference of  Parties (COP) negara-negara berupaya untuk 

melakukan mitigasi. COP merupakan badan tertinggi dalam pembuatan kebijakan 

dalam UNFCCC. Tujuan dari COP ialah untuk meninjau pelaksanaan konvensi 

                                                           
58 Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan 

fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 Ayat 

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana diakses dalam bnpb.go.id/ppid/file/PP_No._21_Th_2008.pdf 

(24/02/2017 pkl 12:47 WIB)  
59 Steans, Loc. Cit.  Hal.17 
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yang sudah berlangsung.60 COP dilaksanakan pada tahun 2015 di Paris, Prancis dan 

merupakan pertemuan ke 21, sehingga disebut COP 21. COP 21 dihadiri oleh lebih 

dari 36.000 peserta, hampir 23.100 pejabat pemerintah, 9.400 perwakilan dari 

badan-badan PBB dan lembaga, organisasi antar pemerintah dan organisasi 

masyarakat sipil, dan 3.700 anggota media.61  

COP 21 di Paris merupakan pertemuan yang pertama kalinya mencapai 

kesepakatan diantara negara peserta konfrensi, sebagian besar negara anggota 

meratifikasi hasil dari COP 21.62 Hasil tersebut mengikat secara hukum dan 

universal dengan tujuan menjaga pemanasan global dibawah 2 derajat celsius.63 

Sesuai dengan Paris Agreement dalam pasal 2 :  

“Holding the increase in the global average temperature to well 

below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit 

the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, 

recognizing that this would significantly reduce the risks and 

impacts of climate change.”64  

 

Isi perjanjian65 tersebut dalam pasal 2 secara signifikan negara-negara 

anggota mengupayakan untuk mengurangi emisi karbon. Adapun upaya yang 

dilakukan untuk mencapai target dalam Paris Agreement pada pasal 2 tersebut ialah 

                                                           
60 What is the COP?, diakses dalam http://unfccc.int/bodies/body/6383.php (05/04/2016 pkl 08:42 

WIB) 
61 A Reporting Service for Enviroment and Development Negotiations, International Institute for 

Sustainable Development, Edisi 15 Desember 2015, Vol. 12 No.663. hal : 1 diakses dalam 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12663e.html (06/02/2016 pkl 15:08 WIB)  
62 Lihat pada Lampiran 2.1 : Ratifikasi Negara-Negara Peserta Paris Agreement diakses dalam 

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXVII/XXVII-7-

d.en.pdf (22/02/2017 pkl 15:31 WIB) 
63 Find out more about COP 21. Loc. Cit. 
64 Paris Agreement diakses dalam 

https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.

pdf (03/02/2017 pkl 23:23) 
65 Lihat lampiran 2.2 : Adaption of The Paris Agreement. Diakses pada  

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf (22/02/2017 pkl 15:28 WIB) 

http://unfccc.int/bodies/body/6383.php
http://www.iisd.ca/vol12/enb12663e.html
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXVII/XXVII-7-d.en.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXVII/XXVII-7-d.en.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
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dibutuhkan kerjasama antara negara maju dan berkembang. Negara maju harus 

menjadi Lead State dalam hal pencapian target untuk menanggulangi emisi, 

sedangkan negara berkembang terus didorong untuk meningkatkan mitigasi. 

Negara Berkembang akan mendapatkan bantuan dari negara maju dalam 

pelaksanaan pencapaian target sesuai Pasal 2 dalam Paris Agreement, upaya 

bantuan dari negara maju tercantum dalam pasal 9, 10 dan 11.66  

Hasil COP 21 Paris bakal berdampak besar secara global karena didasarkan 

atas komitmen penanganan perubahan iklim lebih dari 185 negara. Adapun tujuan 

dari COP 21 tersebut tercantum dalam pasal 2 dari Paris Agreement. Pada pasal 3 

dalam Paris Agreement memuat masalah mitigasi, dan diskusi dari para negara 

anggota dalam hal jangka waktu berkontribusi dalam hal mitigasi, serta mekanisme 

bukan pasar. Pada pasal 4 sampai 5 membahas mengenai tujuan global dan visi 

jangka panjang, selain itu juga membahas pengadaptasian dalam menangani emisi 

gas karbon, dan harus ada kerjasama antar negara. Pada pasal ke 6 membahas 

mengenai keuangan, bahwa penyediaan sumber daya keuangan harus atau wajib 

bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara adaptasi dan mitigasi, dengan 

mempertimbangkan strategi negara dalam penerapan untuk mengurangi emisi 

karbon, dan memprioritas kebutuhan negara-negara berkembang. Pasal 7 

membahas mengenai pengembangan teknologi terbarukan. Pada pasal ke 8 yaitu 

membahas mengenai bagaimana membangun kapasitas negara dalam membantu 

mengurangi emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim. Selanjutnya pasal 9 

membahas mengenai transparasi negara dalam mengenai strategi negara 

                                                           
66 Ibid. Hal. 3 
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berkembang dan  target pencapaian dalam mengurangi emisi karbon. Pada pasal 10 

membahas mengenai Global Stocktake penilaian menganai tujuan jangka panjang 

yang dibuat oleh negara-negara berkembang. Selanjutnya pasal 11,12-26 

membahas mengenai bagaimana Implementation and Compliance, and Final 

Clauses dalam mengenai emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim.67 

Pada intinya elemen yang terdapat pada Paris Agreement dapat dirangkum 

menjadi lima poin utama yaitu mitigation atau reduction, transparency and global 

stocktake, Adaptation,  Loss and damage, dan Role of cities, regions and local 

authorities.68 Berikut akan dijelaskan mengenai point-point tersebut yangmana 

negara maju dan berkembang melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan 

tersebut : Mitigation, pada bagian mitigasi bahwa negara membahas mengenai 

upaya dukungan dan jangka waktu kontribusi negara anggota dalam mengurangi 

emisi karbon. Annex I yaitu Uni Eropa, Kolombia dari Independent Allliance of 

Latin America and the Caribbean (AILAC), Amerika Serikat dan lainnya 

menyatakan perbedaan dalam jangka mengurangi emisi karbon. Uni Eropa 

menyatakan bahwa semua negara harus mencari cara agar pada sektor ekonomi 

dalam mengatasi emisi karbon sendiri namun tidak dibatasi dalam jangka waktu. 

Amerika Serikat menambahkan bahwa negara berkembang harus memenuhi syarat 

yang sudah disepakati dalam mengurangi emisi karbon agar negara maju dapat 

membantu mereka, Jepang sendiri menyatakan negara-negara berkemebang 

seharusnya memenhui hanya sebagian syarat. Sudan sebagai perwakilan Kelompok 

                                                           
67 International Institute for Sustainable Development, Loc. Cit. hal.5-8  
68 Paris Agreement diakses dalam 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en (21/02/2017 pkl 18:10 WIB) 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
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Afrika, dan Malaysia sebagai perwakilan Like-Minded Developing Countries 

(LMDCs), menekankan bahwa negara maju harus mengukur target ekonomi secara 

keseluruhan. Afrika Selatan mengatakan bahwa kewajiban negara berkembag untuk 

mengawai komitmen negara-negara maju untuk memimpin dalam menangani 

perubahan iklim.69 

Pada akhirnya, negara menyetujui dalam jangka panjang agar menjaga suhu 

rata-rata global dibawah 2 derajat celcius diatas tingkat pra industri. Membatasi 

kenaikan suhu menjadi 1,5 derajat celsius, karena secara signifikan akan 

mengurangi resiko dari dampak perubahan iklim. Selain itu juga untuk secepat 

mungkin mengurangi emisi dengan ilmu pengetahuan yang tersedia dan terbaik.70 

Adaptation,  Loss and damage, negara maju Amerika Serikat, Uni Eropa 

serta Kanada menyatakan dukungannya terhadap pembahasan mengenai adaptasi 

yang harus dilakukan oleh negara berkembang dan maju untuk menangani 

perubahan iklim.71 Adaptation yakni pemerintah setuju untuk memperkuat 

kemampuan masyarakat dalam menangani dampak perubahan iklim, serta 

memberikan dukungan internasional dan mengadaptasi ke negara-negara 

berkembang, maksudnya ialah untuk mengadaptasi Paris Agreement.72   

Transparency and global stocktake, pembahasan mengenai kesepakatan ini 

bahwa Uni Eropa, Colimbia, Amerika Serikat mendukung akan adanya transparansi 

dalam upaya yang telah dilakukan oleh negara anggota dalam mengurangi emisi 

                                                           
69 International Institute for Sustainable Development, Loc. Cit. hal.6 
70 Paris Agreement diakses dalam 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en (11/06/2017 pkl 15:41 WIB) 

 
71 Ibid 
72 Ibid  

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
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karbon. Pada kesepakatan tersebut pemerintah setuju untuk datang setiap 5 tahun 

untuk menetapkan target dalam mengurangi emisi karbon yang dipersyaratkan oleh 

ilmu pengetahuan, selain itu melaporkan satu sama lain sejauh mana pencapaian 

target yang mereka capai, dan melakukan pelacakan atas jangka waktu yang telah 

ditetapkan untuk mencapai target yang telah disepakati.73 

Elemen yang lain Role of cities, regions and local authorities, yakni 

perjanjian Paris Agreement mengakui peran stakeholder non-partai dalam 

mengatasi perubahan iklim, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, serta 

masyarakat sipil dan sektor swasta. Mereka diundang untuk mengikatkan upaya dan 

mendukung tindakan untuk mengurangi emisi, membangun ketahanan dan 

mengurangi dampak dari perubahan iklim, serta melaksanakan kerjasama regional 

dan internasional. Selain itu elemen yang terdapat pada Paris Agreement adalah 

terdapatnya dukungan dari negara-negara maju untuk mengurangi emisi karbon dan 

membangun ketahanan terhadap dampak dari perubahan iklim. Negara-negara maju 

juga berniat untuk melanjutkan tujuan bersama untuk menggunakan USD 100 

Miliar setelah tahun 2020 dan memperpanjang hingga 2025.74 

2.4 Komitmen Amerika Serikat dalam Paris Agreement 

Amerika Serikat adalah negara industri, perindustrian negara Amerika 

Serikat sejak tahun 1860 pada saat itu dipimpin oleh Abraham Lincon. 

Perekonomian Amerika Serikat tumbuh karena berkembangnya sektor 

perindustrian. Pendapatan sepertiga negara Amerika serikat berasal dari 

                                                           
73 Ibid. Hal 8 
74Ibid. 
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manufaktur, hal tersebut karena efek dari revolusi industri di Eropa pada abad ke 

18 dan awal ke 19.75 Ekonomi Amerika tumbuh menjadi negara dengan ekonomi 

terbesar yakni menepati peringkat pertama sebesar  US$ 18,036,648.76 Amerika 

Serikat menjadi emitor terbesar kedua setelah Tiongkok yakni sebesar 5,300,000 

kilo ton (kt) dan 16.6 ton (t). Presiden Amerika Serikat menyampaikan hal tersebut 

pada pelaksanaan COP 21 di Paris.77 

Sebagai negara industri Amerika Serikat berperan penting dalam 

penanganan perubahan iklim.  Pada COP 21 dilaksanakan tahun 2015 menghasilkan 

Paris Agreement, perjanjian yang dihasilkan merupakan pertama kalinya mencapai 

kesepakatan dan mengikat secara hukum dan universal. Tujuan dari konfrensi ini 

ialah menjaga pemanasan global dibawah 2 derajat celsius. Amerika Serikat dalam 

konfrensi berjanji akan menargetkan untuk mengurangi gas emisi sebanyak 8 

persen pada tahun 2050.78  

Amerika Serikat sebagai emitor global setelah Tiongkok79 meratifikasi 

Paris Agreement di Markas PBB. Langkah yang diambil oleh negara Amerika 

Serikat merupakan upaya untuk menyelamatkan lingkungan. Jhon Kerry sebagai 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu menyatakan bahwa lebih baik 

                                                           
75 Gordan Manuain (Ed), 1981, Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, Lembaga Penerangan 

Amerika Serikat. Hal.29 
76 GDP Ranking, Loc. Cit. 
77 Obama Akui AS Penyebab Masalah Perubahan Iklim, diakses dalam 

http://news.okezone.com/read/2015/12/01/18/1258690/obama-akui-as-penyebab-masalah-

perubahan-iklim (6/04/2016 pkl 20:42 WIB) 
78 Tiongkok dan AS Sepakat Kurangi Emisi Gas, diakses dalam 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141113000903-113-11172/tiongkok-dan-as-

sepakat-kurangi-emisi-gas/ (6/04/2016 pkl 21:00 WIB) 
79 CO2 time series 1990-2014 per region/country, diakses dalam 

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2014 (05/04/2016 pkl 07:09 WIB) 

http://news.okezone.com/read/2015/12/01/18/1258690/obama-akui-as-penyebab-masalah-perubahan-iklim
http://news.okezone.com/read/2015/12/01/18/1258690/obama-akui-as-penyebab-masalah-perubahan-iklim
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141113000903-113-11172/tiongkok-dan-as-sepakat-kurangi-emisi-gas/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141113000903-113-11172/tiongkok-dan-as-sepakat-kurangi-emisi-gas/
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2014
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menghabiskan dana keuangan untuk menyelamatkan bumi dengan energi 

terbarukan dari pada menggunakan eneri fosil yang tidak terbarukan.80  

Presiden Obama dalam COP 21 di Paris berpidato mengenai komitmen 

Amerika Serikat mengenai target yang akan dicapai dalam menangani pengurangan 

emisi karbon sebesar 26-28 persen dalam tahun 2005 hingga 2025. 81 Langkah ini 

merupakan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat, berikut adalah 

target pengurangan emisi dari negara Amerika Serikat dapat dilihat dari grafik 

dibawah ini : 

Grafik 2.3 : Target Pengurangan Emisi Amerika Serikat Tahun 2020-202582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan garfik tersebut dapat dilihat bahwa negara Amerika Serikat 

memiliki komitmen yang besar dari tahun ke tahun terhadap penanganan untuk 

mengurangi emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim di bumi. Amerika 

                                                           
80 U.S. joins 174 nations to sign hard-won climate pact, diakses dalam 

http://www.cbsnews.com/news/us-climate-pact-un-signing-ceremony-paris-agreement-COP 21/ 

(14/02/2017 pkl 01:05 WIB) 
81 What is the U.S. Commitment in Paris?, diakses dalam 

http://blogs.ei.columbia.edu/2015/12/11/what-is-the-u-s-commitment-in-paris/ (14/02/2017 pkl 

22:03 WIB) 
82 Ibid.  

http://www.cbsnews.com/news/us-climate-pact-un-signing-ceremony-paris-agreement-cop21/
http://blogs.ei.columbia.edu/2015/12/11/what-is-the-u-s-commitment-in-paris/
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Serikat memiliki peran penting dalam penanganan mengurangi emisi karbon, 

dengan adanya Paris Agreement Amerika Serikat menjadi lead state dalam 

mengurangi emisi karbon, hal ini terbukti dengan yang dilakukan selama ini, 

bahwasanya adanya upaya menggunakan teknologi terbarukan yang ramah 

lingkungan, sekaligus untuk menmberikan contoh kepada negara berkembang. 

Komitmen tersebut dapat dilihat saat Amerika Serikat mengelurkan regulasi 

pada tahun 2009 untuk mengurangi emisi karbon yang menyebabkan perubahan 

iklim, dalam domestiknya membuat hukum nasional yang berkaitan dengan 

lingkungan misalnya dibawah Clean Air Act, the United States Department of 

Transportation and the United States Environmental Protection Agency untuk 

melakukan inovasi agar membuat kendaraan yang ramah lingkungan. Aksi lainnya 

ialah dibawah the Energy Policy Act and the Energy Independence and Security 

Act, the United States Department of Energy untuk membangun sebuah bangunan 

harus ramah lingkungan, dan memiliki ruang terbuka hijau, agar dapat mengurangi 

emisi karbon.83  

Serakngkaian komitmen Amerika Serikat dalam melakukan regulasi di 

dalam negerinya, Obama sebagai Presiden Amerika Serikat mengambil bagian 

dalam Paris Agreement. Amerika Serikat bersama dengan China dan didampingi 

Sekertaris Jendral PBB Ban Ki-moon meratifikasi hasil pertemuan di Paris yang 

berupa Paris Agreement, kedua negara berkomitmen uapaya untuk menyelamatkan 

pelanet bumi, sesuai dengan pidato yang disampaikan :  

                                                           
83 U.S. Cover Note INDC and Accompanying Information, diakses dalam 

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/United%20States%20of%20

America/1/U.S.%20Cover%20Note%20INDC%20and%20Accompanying%20Information.pdf 

(14/02/2017 pkl 23:42 WIB) 

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/United%20States%20of%20America/1/U.S.%20Cover%20Note%20INDC%20and%20Accompanying%20Information.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/United%20States%20of%20America/1/U.S.%20Cover%20Note%20INDC%20and%20Accompanying%20Information.pdf
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“...One of the reasons I ran for this office was to make sure that 

America does its part to protect this planet for future generations. Over 

the past seven and a half years, we’ve transformed the United States 

into a global leader in the fight against climate change. But this is not 

a fight that any one country, no matter how powerful, can take alone. 

That’s why last December’s Paris Agreement was so important. Nearly 

200 nations came together as — a strong, enduring framework to set the 

world on a course to a low-carbon future...”84 

 

Perjanjian paris ini merupakan perjanjian yang menjadi kerangka yang akan 

dilakukan oleh negara-negara yang ikut meratifikasinya, China dan Amerika 

Serikat akan menjadi lead state dalam upaya menerapkan Paris Agreement.  Agar 

menciptakan dunia yang aman lebih sejahtera dan lebih bebas dari polusi.  

Ratifikasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak lain hanya untuk 

kepentingan sendiri, hal menjadi momentum untuk berinvestasi pada energi 

terbarukan, analisis pengusaha mengenai energi terbarukan menyerap 2,5 juta orang 

Amerika Serikat dalam menciptakan teknologi tersebut, karena akan terjadi juga 

transfer teknologi dari Amerika Serikat kepada negara berkembang untuk 

mengurangi emisi karbon. Pentingnya Paris Agreement bagi Amerika Serikat juga 

untuk menjaga stabilitas kemanan di dalam negeri, dampak perubahan iklim juga 

untuk mengurangi pengungsi yang bermigrasi massal.85  

 

 

                                                           
84 Tanya Somanader, President Obama: The United States Formally Enters the Paris Agreement, 

terbit 31 September 2016, diakses dalam 

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/09/03/president-obama-united-states-formally-

enters-paris-agreement (14/02/2017 pkl 23:15 WIB) 
85 Han Chen, Jake Schmidt, Brendan Guy, Why the Paris Agreement Is Good for the United States, 

terbit 31 Januari 2017, diakses dalam https://www.nrdc.org/experts/han-chen/why-paris-agreement-

good-united-states (14/02/2017 pkl 22:49 WIB) 

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/09/03/president-obama-united-states-formally-enters-paris-agreement
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/09/03/president-obama-united-states-formally-enters-paris-agreement
https://www.nrdc.org/experts/han-chen/why-paris-agreement-good-united-states
https://www.nrdc.org/experts/han-chen/why-paris-agreement-good-united-states


52 
 

2.5 Posisi China dalam Mempengaruhi Amerika Serikat Ratifikasi Paris 

Agreement di COP21 Paris 

Posisi China sebagai emitor terbesar dalam emisi global pertama kali 

meratifikasi sebuah perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan, 

pada perjanjian sebelumnya China tidak meratifikasi sebuah perjanjian 

internasnional, misalnya dalam perjanjian protokol Kyoto dan protokol Montreal 

China tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Parlemen China meratifikasi Paris 

Agrement pada tanggal 3 September 2016, National People’s Congress China 

memutuskan mengadopsi proposal untuk meninjau ulang dan ratifikasi Paris 

Agreement. keputusan tersebut diambil sebelum konfrensi G20.86  

Sebelum meratifikasi Paris Agreement, China melakukan diplomasi dengan 

Amerika Serikat mengingat kedua negara merupakan emitor global. Pada bulan 

November 2014, Presiden Barack Obama dan Presiden Xi Jinping  di Bejing 

mendeklarasikan diri untuk bersama-sama berkomitmen dalam Paris Agreement. 

Kesepakatan ini menandakan bahwa sebagai pilar baru dalam kerjasama kedua 

negara tersebut, sekaligus sebagai komitmennya dalam upaya untuk menangani 

perubahan iklim. 87 

Pada bulan September 2015, Kunjungan Presiden Xi Jinping ke Washington 

melakukan hubungan dengan Presiden Obama menyatakan secara bersama visi 

                                                           
86Cina Ratifikasi Kesepakatan Perubahan Iklim Paris, diakses dalam 

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/16/09/03/ocx0aa335-cina-ratifikasi-

kesepakatan-perubahan-iklim-paris (22/03/2017 pkl 09.30 WIB) 
87 U.S.-China Joint Presidential Statement on Climate Change, Office of the Press Secretary, 

White House, 25 September 2015, diakses dalam https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/2015/09/25/us-china-joint-presidential-statement-climate-change (14/06/2017 pkl 04.36 

WIB) 

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/16/09/03/ocx0aa335-cina-ratifikasi-kesepakatan-perubahan-iklim-paris
http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/16/09/03/ocx0aa335-cina-ratifikasi-kesepakatan-perubahan-iklim-paris
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/25/us-china-joint-presidential-statement-climate-change
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/25/us-china-joint-presidential-statement-climate-change
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kedua negara dalam menangani perubahann iklim. Lalu saat COP21 di Paris, kedua 

pemimpin negara China dan Amerika mengumumkan kembali akan berkerjasama 

dalam menyusun sebuah kesepakatan mengenai perubahan iklim.88   

China dan Amerika Serikat pada 3 September 2016 meratifikasi Paris 

Agreement dan menyerahkan National Determind Contribution (NDC) ke 

UNFCCC, yang mencakup sejumlah elemen yaitu mengurangi CO2 pada 2030, 

meningkatkan sumber energi non-fosil sebesar 20% pada 2030, menurunkan 

intensitas emisi karbon GDP sebesar 60% sampai 65% di bawah tingkat tahun 2005 

pada tahun 2030. Dan meningkatkan jumlah hutan 4,5 miliar meter kubik, 

dibandingkan dengan tingkat tahun 2005. 

Kerjasama kedua negara tersebut merupakan sesuatu yang bersejarah, 

karena pada protokol Kyoto ada prinsip “tanggungjawab yang dibedakan” 

(common but differentiated responsibility), prisnsip ini menjelaskan bahwa negara 

maju dan berkembang memiliki tanggungjawab yang berbeda dalam menangani 

emisi karbon. Prinsip tersebut yang membuat negara Amerika Serikat menolak 

untuk meratifikasi protokol Kyoto, China dalam protokol Kyoto dibebaskan dalam 

menurunkan emisi karbon.89 Pada Paris Agreement kedua negara tersebut 

meratifikasi secara bersama-sama, dengan kerjasama tersebut kedua negara tidak 

akan membebandakn hanya satu pihak saja, namun juga bagi semua terutama dalam 

hal mengurangi emisi karbon. 

                                                           
88 U.S.-China Joint Presidential Statement on Climate Change, Office of the Press Secretary, 

White House, 31 Maret 2016, diakses dalam https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/2016/03/31/us-china-joint-presidential-statement-climate-change (14/06/2017 pkl 

05.12WIB) 
89 Murdiyarso, Op. Cit. hal 29 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/31/us-china-joint-presidential-statement-climate-change
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