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BAB II

PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DAN DAMPAKNYA BAGI CVF

Masalah perubahan iklim merupakan masalah bersama yang harus dihadapi

seluruh warga di dunia tanpa memandang negara tersebut negara besar atau kecil. Hal

tersebut menjadikan masalah perubahan iklim sebagai masalah global yang harus

diatasi oleh seluruh masyarakat, baik itu masyarakat negara maju maupun negara

berkembang. Negara kepulauan kecil merupakan negara yang paling terancam

dampak perubahan iklim mengingat kondisi geografis mereka yang rentan terhadap

ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim serta ketidaksiapan

mereka sebagai negara kecil untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi.

Derajat suhu bumi yang menjadi tolak ukur keamanan negara-negara dalam

menghadapi perubahan iklim perlu diberikan batasan agar tidak semakin mengganggu

sistem iklim bumi. Pada forum UNFCCC, negara Pihak akan menyepakati sebuah

kesepakatan baru untuk menggantikan Protokol Kyoto. Salah satu aturan yang

dimasukkan dalam kesepakatan baru tersebut adalah aturan mengenai ambang batas

suhu bumi yang menjadi kepentingan kelompok negara rentan Climate Vulnerable

Forum (CVF) untuk menyelamatkan keamanan negara mereka dari ancaman

perubahan iklim. Tahap awal CVF dalam memperjuangkan kepentingannya mengenai

isu ambang batas suhu bumi adalah issue definition dan fact finding yang

menunjukkan pentingnya suhu 1,5 derajat Celcius disepakati sebagai sebuah
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kesepakatan bersama negara Pihak UNFCCC. Tahapan pembentukan rezim dilakukan

oleh CVF dengan berlandaskan pada prinsip-prisip Politik Hijau yakni kesadaran dan

keberlangsungan ekologi, demokrasi akar rumput, anti kekerasan, dan fokus pada

masa depan dan berkelanjutan.

2.1 Penanganan Perubahan Iklim di bawah UNFCCC

Salah satu isu lingkungan yang memberi pengaruh signifikan terhadap sistem

kehidupan di bumi dan saat ini menjadi perhatian banyak pihak adalah isu perubahan

iklim. Perubahan iklim merupakan fenomena kerusakan lingkungan yang memiliki

dampak pada hampir setiap aspek kehidupan dan mengancam eksistensi kehidupan

manusia baik pada tataran lokal hingga pada tataran global. Oleh karena masalah

perubahan iklim memberikan dampak pada seluruh negara, maka diperlukan tindakan

bersama oleh seluruh masyarakat global baik itu individu, kelompok, hingga

pemerintahan.

Berdasakan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)41

pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman bagi

manusia dan membutuhkan kerjasama dunia dalam menyelesaikan masalah tersebut

mendapatkan respon dari negara-negara untuk melakukan upaya penanggulangan

permasalahan perubahan iklim dengan membentuk konvensi yang disebut United

41 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dibentuk pada tahun 1988 oleh United Nations
Environmental Progamme (UNEP) dan World Meteorogical Organization (WMO) merespon bukti-
bukti ilmiah perubahan iklim . Tugas IPCC adalah meninjau dan menilai informasi ilmiah, teknis, dan
sosio-ekonomi di seluruh dunia yang relevan untuk memahami perubahan iklim. Sejak 1990, IPCC
mengeluarkan assessment report yang berkaitan dengan pengamatan dan prediksi mengenai iklim
bumi di masa depan.
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Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).42 Konvensi ini

melakukan pertemuan setiap tahunnya sejak tahun 1995 untuk melakukan negosiasi

tindakan iklim yang disesuaikan dengan laporan dan ilmu pengetahuan terbaru.

Perubahan iklim sendiri merupakan sifat alami bumi menghadapi perubahan

waktu yang menyebabkan iklim bumi berubah dalam kurun waktu relatif panjang,

namun aktivitas manusia yang berkaitan dengan masa industri menyebabkan laju

perubahan iklim semakin cepat terjadi akibat adanya peningkatan suhu panas global.

Pemanasan global merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim global di

mana terjadi proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi akibat peningkatan

jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK)43. GRK yang dihasilkan secara berlebihan

pada masa industri seperti saat ini menyebabkan panas matahari yang terperangkap di

bumi melebihi suhu normal bumi sehingga bumi semakin memanas dan

menyebabkan iklim bumi terganggu secara permanen.

Berdasarkan Pasal 1 poin (2) United Nations Framework Convention on

Climate Change yang dimaksud dengan perubahan iklim adalah:

“Climate change means a change of climate which is attributed
directly or indirectly to human activity that alters the composition of
the global atmosphere and which is an addition to natural climate
variability observed over comparable time periods.”44

42 Climate Change Secretariat, 2002, A Guide to the Climate Change Convention Process, hal. 7.
43 Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang berada di atas lapisan permukaan bumi (atmosfer) yang
dapat menahan sebagian panas matahari di permukaan bumi. Fungsi GRK sendiri adalah menahan
sebagian panas matahari agar bumi memiliki suhu yang layak huni bagi makhluk hidup dan iklim yang
stabil. Unsur-unsur GRK antara lain adalah Karbondioksida, Metana, Nitrogen Oksida, dan gas lainnya
seperi CFC dari AC dan HFC yang menyelimuti permukaan bumi.
44 United Nations, 1992, United Nations Framework Convention on Climate Change, hal 3.
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Untuk itu UNFCCC memiliki tujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK di

atmosfer sampai pada tingkat yang tidak membahayakan kehidupan organisme dan

memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem.45

UNFCCC efektif berjalan pada 21 Maret 1994, setelah diratifikasi oleh 196

negara Pihak.46 Negara-negara yang meratifikasi dibagi dalam dua kelompok, yaitu

Negara Annex I47 dan Negara Non-Annex I48. Negara Annex I adalah negara-negara

maju penyumbang emisi GRK sejak revolusi industri, sedangkan negara Non-Annex

I adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex I yang kontribusinya

terhadap emisi GRK jauh lebih sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang

45 United Nations, 1992, United Nations Framework Convention on Climate Change, hal 4.
46 UNFCCC, Sejarah dan Isu Perubahan Iklim dan UNFCCC diakses dari
https://www.scribd.com/doc/242036257/Buku-Sejarah-Perundingan-Perubahan-Iklim-di-UNFCCC
pada 30 Agustus 2017.
47 Negara Annex I terdiri dari negara-negara maju: Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria,
Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, EU, Finland, France, Germany, Greece, Hungary,
Iceland, Ireland, Italy, Jepang, Latvia, Liechtensteein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Netherlands,
New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Rusia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turki, Ukraine, UK, USA, Malta, Cyprus, dan Finland (sumber: unfccc.int)
48 Negara Non-Annex I: Afganistan, 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 Africa Reublic, Chad, Chille, China, Colombia, Comoros,
Congo, Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Côte d'Ivoire, Democratis Peoples’s Republic of Korea,
Republic 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, Iraq, Israel, Jamaica, Jordan,
Kazakhstan**, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao’s People Democratic Republic, Lebanon,
Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands, Mauritania,
Mauritius, Mexico, Micronesia, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia,
Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Oman, Pakistan, Palau, Palestine, Panama, Papua New
Guinea, Paraguay, Peru, Philipines, Qatar, Korea, Moldova**, Rwanda, St. Kitts and Nevis, St. Lucia,
St. Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principle, Saudi Arabia, Senegal,
Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan,
Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Rep., Tajikistan, Thailand, The former Yugoslav
Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan**,
Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, Tanzania, Uruguay, Uzbekistan**, Vanuatu, Venezuela
(Bolivarian Republic of), Vietnam, Yemen, Zambia, dan Zimbabwe (sumber: unfccc.int)

https://www.scribd.com/doc/242036257/Buku-Sejarah-Perundingan-Perubahan-Iklim-di-UNFCCC
http://unfccc.int/tools_xml/country_CI.html
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lebih rendah.49 Setiap tahunnya negara yang bergabung dalam UNFCCC melakukan

pertemuan yang disebut Conference of Parties (COP).

COP merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam UNFCCC

dengan tugas merancang upaya internasional untuk program adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim serta bertanggung jawab untuk mengkaji ulang implementasi

kebijakan yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya dan berkewajiban

meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan oleh negara Pihak yang tergabung

dalam UNFCCC. Dalam menjalankan tugasnya, COP dibantu oleh dua badan resmi

yang masing-masing memiliki tugas spesifik, yaitu:50

1. Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)

bertugas memberi saran pada COP mengenai masalah ilmiah, teknologi,

dan metodologi yang berkaitan dengan perubahan iklim. SBSTA juga

berperan sebagai penghubung antara COP dan IPCC untuk memperoleh

informasi ilmiah seputar perubahan iklim.

2. Subsidiary Body for Implementation (SBI) yang berfungsi sebagai

penasehat COP mengenai pelaksanaan COP, panduan mekanisme

pendanaan bagi negara Non-Annex I, dan anggaran/administrasi Konvensi.

Tugas penting SBI adalah untuk memeriksa laporan emisi nasional yang

disampaikan oleh negara Pihak untuk menilai keefektifan Konvensi.

49 United Nations, 1992, United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992, hal. 8-11.
50 UNFCCC, 2002, A Guide to the Climate Change Convention Process, hal. 21.
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Di bawah UNFCCC, negara-negara anggota mengumpulkan dan membagi

informasi tentang perubahan iklim. Setiap negara anggota dapat membuat kebijakan

dan strategi nasional untuk mengurangi emisi GRK di negaranya agar dapat

meminimalkan dampak dari perubahan iklim. Negara-negara anggota UNFCCC juga

bekerja sama untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dengan cara

menyediakan bantuan pendanaan bagi kerusakan lingkungan dan transfer teknologi

dari negara maju kepada negara berkembang.

Dalam setiap pertemuan UNFCCC terdapat beberapa partisipan yang terlibat

antara lain Parties, observer organizations, media.51 Negara Pihak (Parties)

merupakan sebutan bagi negara-negara yang bergabung dalam UNFCCC. Masing-

masing Pihak pada Konvensi diwakili oleh delegasi nasional yang terdiri dari satu

atau lebih pejabat yang dipercaya mewakili dan bernegosiasi atas nama pemerintah

mereka membawa kepentingan masing-masing Pihak atas isu perubahan iklim.

Untuk meningkatkan pengelolaan negosiasi maka negara Pihak dalam proses

negosiasi terbagi ke dalam koalisi-koalisi yang memiliki kepentingan yang sama atas

isu perubahan iklim. Koalisi negosiasi menyajikan satu isu spesifik dan memberikan

sudut pandang mengenai kepentingan masing-masing koalisi kepada koalisi lainnya.52

Negara-negara Pihak akan dibagi berdasarkan kepentingan utama kelompok untuk

diperjuangkan dalam forum seperti negara-negara berkembang yang umumnya

bekerja melalui G-77 dan China membentuk koalisi negosiasi bersama. Lalu ada

51 UNFCCC, 2002, A Guide to the Climate Change Convention Process, hal.30-33.
52 UNFCCC, Conference Essential diakses dari
http://unfccc.int/essential_background/bare_essentials/items/6145.php pada 7 September 2017.

http://unfccc.int/essential_background/bare_essentials/items/6145.php
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Small Island Developing States (SIDS), negara-negara yang dipersatukan oleh

ancaman perubahan iklim yang mengarah pada kelangsungan hidup mereka. Least

Developed Country, 48 negara yang didefinisikan oleh PBB sebagai negara terkecil.

Kemudian 15 negara dari Uni Eropa (UE), sebagai organisasi integrasi ekonomi

regional, UE sendiri dapat menjadi dan merupakan Pihak pada Konvensi. Lalu ada

pula koalisi-koalisi yang baru terbentuk, seperti Environmental Integrity Group

(EIG), Central Group-11 (CG-11), dan Arab Group.

Untuk observer organization dan media, mereka berpartisipasi dalam COP

hanya sebagai pengamat dan promotor. Media yang terakreditasi dapat menghadiri

pertemuan formal maupun non-formal COP untuk mempromosikan isu perubahan

iklim kepada masyarakat di masing-masing negara, khususnya negara-negara di mana

kesadaran akan permasalahan perubahan iklim masih rendah. Sedangkan pengamat

yang berasal dari IGO, NGO, termasuk perwakilan badan PBB, seperti UNDP, UNEP

dan UNCTAD dapat berpartisipasi dalam COP tanpa hak untuk memilih, namun

mereka dapat melakukan intervensi sesuai persetujuan Ketua.

Segala upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi permasalahan

perubahan iklim global didasarkan pada prinsip-prinsip UNFCCC yang ditetapkan

dalam Pasal 3, yaitu:53

1. “Common but differientiated responsibilities”, tanggung jawab yang sama

oleh seluruh negara Pihak namun dibedakan berdasarkan kemampuan masing-

53 United Nations, 1992, United Nations Framework Convention on Climate Change, hal. 4-5.
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masing negara dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing

negara Pihak.

2. “The specific needs and special circumstances of developing country Parties,

especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of

climate change”, dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim langkah

yang dilakukan tidak boleh menambah beban bagi negara-negara yang rentan

terhadap ancaman perubahan iklim atau negara berkembang yang masih

berupaya membangun pertumbuhan ekonomi.

3. “The Parties should take precautionary measures”. Para negara Pihak harus

mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah, atau

meminimalkan penyebab perubahan iklim dan mengurangi dampak buruknya

sedini mungkin mengacu ilmu pengetahua dan fakta-fakta yang ada.

4. “Promotion of sustainable development”, memprakarsai pembangunan

berkelanjutan dalam menanggulangi perubahan iklim. Pembangunan

berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat mencukupi kebutuhan

sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang.

5. “Cooperate to promote a supportive and open international economic system

that would lead to sustainable economic growth and development”, prinsip ini

berkaitan dengan pembangunan masing-masing negara Pihak yang harus tetap

berjalan, terutama bagi negara berkembang. Oleh karena itu, tindakan

diskriminatif yang dilakukan untuk menghalangi pembangunan dengan alasan

mengatasi perubahan iklim tidak diperbolehkan.
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Negara maju sebagai penghasil emisi terbesar memiliki tanggung jawab lebih

besar untuk menanggulangi masalah perubahan iklim di bawah UNFCCC. Mereka

bertanggung jawab untuk memberikan pendanaan untuk tindakan iklim bagi negara-

negara berkembang agar dapat melakukan tindakan adaptasi. Selain itu hal tersebut

juga disebabkan oleh kegiatan industri yang dilakukan oleh negara maju lebih banyak

menyumbang emisi GRK sehingga mereka lebih wajib melakukan tindakan iklim

yang mampu mengatasi masalah perubahan iklim. Dari laporan mengenai

pembuangan emisi GRK yang dikeluarkan oleh United States Environmental

Protection Agency menunjukkan bahwa emisi karbon yang berasal dari kegiatan

industri menjadi penyumbang terbesar emisi GRK di atmosfer (Lihat Gambar 2.1).

Gambar 2.1 Emisi Gas Rumah Kaca Global (Sumber: www.epa.gov)

Diagram tersebut menunjukkan penyumbang emisi GRK terbesar berasal dari

kegiatan industrialisasi sebesar 65 persen, gas Metana sebesar 16 persen, deforestasi
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dan penggundulan hutan sebesar 11 persen, Nitrogen Oksida sebesar 6 persen, dan 2

persen gas lainnya. Masing-masing GRK tersebut memiliki durasi kontribusi pada

atmosfer bumi hingga ratusan tahun, untuk gas Karbondioksida saja memiliki durasi

kontribusi mengganggu iklim bumi hingga 500 tahun.54 Kegiatan industri yang

dilakukan tanpa perencanaan yang baik oleh negara-negara industri besar itu

menyebabkan emisi GRK semakin menumpuk untuk waktu yang lama sehingga laju

perubahan iklim semakin cepat terjadi.

Oleh karena itu berdasarkan prinsip “common but differientiated

responsibilities” negara-negara industri penghasil utama emisi GRK dalam jumlah

yang besar perlu mengimbangi pembangunannya dengan kebijakan untuk

menurunkan emisi GRK, melakukan pembangunan bersih, dan menyediakan

pendanaan dan transfer teknologi untu upaya adaptasi dan mitigasi. Sementara itu,

negara berkembang yang tidak berkewajiban menurunkan emisi GRK berhak

mendapatkan bantuan dari negara maju dalam rangka berpartisipasi secara sukarela

untuk menurunkan emisi GRK dan mengatasi dampak perubahan iklim.55

2.2 Keterlibatan Climate Vulnerable Forum di UNFCCC

54 Suparto Wijoyo, 2012, Dinamika Komitmen Internasional dalam Kerangka Pengendalian Global
Warming, hal 13-14 diakses dari http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6197/5093 pada
29 Agustus 2017.
55 UU RI No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change diakses dari http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/39/223.bpkp
pada 24 Agustus 2017.

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6197/5093
http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/39/223.bpkp
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Kesepakatan global yang mengatur permasalahan perubahan iklim secara

mengikat bagi negara-negara UNFCCC adalah Protokol Kyoto yang disepakati oleh

para Pihak COP ke 3 pada tahun 1997. Protokol ini akan berakhir pada tahun 2020,

sehingga para Pihak UNFCCC telah melakukan negosiasi untuk kesepakatan global

baru yang akan menggantikan Protokol Kyoto pasca 2020.

Protokol Kyoto sendiri merupakan aturan bagi negara-negara maju untuk

membatasi emisi GRK mereka paling sedikit sejumlah 5 persen dibandingkan dengan

jumlah emisi mereka di tahun 1990 untuk periode pelaksanaan tahun 2008-2012.56

Terdapat tiga mekanisme penurunan emisi GRK yang diatur Protokol Kyoto, antara

lain implementasi bersama (Joint Implementation/JI), perdagangan emisi (Emission

Trading/ET), dan mekanisme pembangunan bersih (Clean Development

Mechanism/CDM). 57 Dari tiga mekanisme Protokol Kyoto belum terdapat aturan

yang mengatur ambang batas suhu bumi.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka para peneliti menemukan

keterkaitan penumpukan emisi GRK terhadap peningkatan suhu panas bumi. Menurut

Jule Charney dalam National Academy of Science, "if carbon dioxide continues to

increase, [we find] no reason to doubt that climate changes will result and no reason

to believe that these changes will be negligible".58 Itu berarti berkembangnya

56 Climate Change Secretariat, 2002, A Guide to the Climate Change Convention Process, hal. 12.
57 Dida Migfar Ridha, dkk., 2016, Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined
Contribution, hal.10-11.
58 National Academy of Science, Carbon Dioxide and Climate, Washington, D.C., 1979, p. vii dalam
Erik Conway, 2008, What's in a Name? Global Warming vs. Climate Change diakses dari
https://www.nasa.gov/topics/earth/features/climate_by_any_other_name.html pada 29 Agustus 2017.

https://www.nasa.gov/topics/earth/features/climate_by_any_other_name.html
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perindustrian akan semakin mempercepat laju perubahan iklim mengingat bahan

bakar fosil yang umum digunakan dalam industri menghasilkan Karbondioksida

dalam jumlah besar yang dapat menyebabkan pemanasan global.

Kemudian National Aeronautics and Space Administration (NASA)

menyatakan bahwa pemanasan global berimbas pada semakin ekstremnya perubahan

cuaca dan iklim bumi.59 Dari perkiraan rata-rata yang dikeluarkan oleh NASA

Goddard Institute for Space Studies (GISS), suhu rata-rata global bumi berdasarkan

data permukaan tanah dan laut semakin meningkat sejak tahun 2011. (Lihat grafik 2.1)

Grafik 2.1 Perkiraan rata-rata global berdasarkan data permukaan tanah dan laut
(Sumber: GISS Surface Temperature Analysis)

Pada grafik di atas terlihat pada tahun 2011 perkiraan rata-rata suhu global adalah

0,57 derajat Celcius, angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2016 telah

59 Holli Riebeek, 2010, Global Warming diakses dari
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/ pada 29 Agustus 2017.

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/
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mencapai angka 1,0 derajat Celcius. Hal ini menjadi peringatan bagi masyarakat

global untuk semakin waspada dengan ancaman-ancaman yang akan muncul jika

bumi dibiarkan semakin panas. Meningkatnya suhu global bumi akan menjadi

ancaman bagi dunia internasional berkaitan dengan keamanan wilayah dan warga

negaranya. Oleh karena itu ambang batas suhu bumi perlu diatur oleh aturan yang

dapat mengikat para Pihak UNFCCC untuk melakukan tindakan iklim yang dapat

membatasi pemanasan global.

Agenda pembahasan kesepakatan iklim yang akan menggantikan Protokol

Kyoto dilaksanakan pada COP 15 di Copenhagen pada tahun 2009. Dalam pertemuan

COP 15 tersebut kelompok negara rentan perubahan iklim, Climate Vulnerable

Forum (CVF) pertama kali mengikuti pertemuan setelah terbentuk pada November

2009. Adapun pembentukan CVF didasari oleh gagasan Maladewa yang menyatakan

bahwa selama ini negara Pihak di bawah UNFCCC hanya mengatakan janji-janji

terhadap tindakan iklim tanpa membuat komitmen tegas untuk melaksanakan

tindakan iklim yang efektif menstabilkan konsentrasi GRK. Bagi mereka perlu

adanya negara yang pertama memulai komitmen terhadap tindakan iklim agar dapat

diikuti oleh negara-negara lain.60

UNFCCC menjadi sangat penting kedudukannya dalam proses pencapaian

pembangunan berkelanjutan khususnya bagi negara-negara kepulauan yang perlu

untuk melakukan pembangunan sekaligus beradaptasi dengan masalah perubahan

60 Jamie Henn, “Survival” Making News in the Maldives, Minivan News, 15 November 2009 diakses
dari https://350.org/survival-making-news-maldives/ pada 29 November 2017.

https://350.org/survival-making-news-maldives/
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iklim yang mengancam keberadaan mereka. Konvensi perubahan iklim ini telah

berhasil membentuk prinsip, norma, peraturan, dan prosedur agar tercapai tujuan awal

untuk menstabilkan emisi GRK di atmosfer sampai pada tingkat yang tidak

membahayakan kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi

ekosistem.

UNFCCC diadopsi pada tahun 1992 dalam KTT Bumi di Rio dan mulai

berlaku sebagai sebuah Konvensi yang mengatur masalah perubahan iklim pada

tahun 1994. Sejak saat itu setiap tahunnya UNFCCC melakukan pertemuan untuk

membahas perkembangan tindakan iklim ataupun mengkaji ulang aturan-aturan

sebelumnya, pertemuan UNFCCC disebut Conference of Parties (COP). Ada banyak

pihak selain negara yang terlibat dalam COP seperti kelompok masyarakat, NGO,

IGO, dan Media. CVF sebagai kelompok negara yang memiliki kepentingan dalam

menghadapi isu perubahan iklim mulai terlibat di COP pada tahun 2009 dan sejak

saat itu telah concern pada isu aturan ambang batas suhu bumi agar dapat disepakati

sebagai aturan yang mengikat negara Pihak UNFCCC. Sejak COP 15, CVF

berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan berdasarkan kepentingan

mereka sebagai negara rentan perubahan iklim yang terancam kehilangan wilayahnya

jika suhu global bumi tidak dibatasi. Aturan yang CVF perjuangkan akhirnya

disepakati pada COP 21 tahun 2015 di mana kesepakatan mengenai ambang batas

suhu adalah suhu di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5

derajat Celcius. Adapun timeline pertemuan UNFCCC dan keterlibatan CVF sebagai
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kelompok negara yang mengupayakan kepentingan mereka atas isu ambang batas

suhu bumi dalam forum UNFCCC dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Timeline UNFCCC dan keterlibatan CVF dalam UNFCCC, disusun
berdasarkan highlight Conference of Parties setiap tahun (Sumber: Official Website
UNFCCC - http://unfccc.int/2860.php)

Tahun Hasil Keterlibatan CVF
1992 Adopsi Kerangka Kerja PBB tentang

perubahan iklim UNFCCC yang
ditandatangani pada KTT Bumi di Rio

1994 UNFCCC diberlakukan sebagai
Konvensi yang bertujuan untuk
menstabilkan konsentrasi GRK di
atmosfer sampai pada tingkat yang tidak
membahayakan kehidupan organisme
dan memungkinkan terjadinya adaptasi
ekosistem

1995 COP1 –
Berlin

Agenda pertama COP pembahasan
organisasi kerja

1996 COP2 –
Geneva

Pembentukan kelompok Ad-Hoc untuk
tindakan iklim jangka panjang yang
bersifat mengikat

1997 COP3 –
Kyoto

Protokol Kyoto periode 2005-2012 yang
mengikat para Pihak untuk mengurangi
emisi GRK dengan mekanisme joint
implementation, CDM, dan perdagangan
emisi

1998 COP4 –
Buenos Aires

Buenos Aires Plan of Action (BAPA),
implementasi praktis dari Protokol
Kyoto yang berkaitan dengan alih
teknologi dan mekanisme keuangan
khususnya bagi negara berkembang

1999 COP5 –
Bonn

Merumuskan periode implementasi
BAPA yakni dua tahun untuk
memperkuat komitmen negara Pihak
terhadap Konvensi dan Protokol Kyoto

2000 COP6 –
Den Haag

Agenda pembahasan mengenai peran
hutan bagi tindakan iklim

2001 COP7 –
Marrakech

Marrakech Accord yang berisikan
rincian tindakan penurunan emisi
menurut Protokol Kyoto

http://unfccc.int/2860.php
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2002 COP8 –
New Delhi

Program tindakan iklim dalam aspek
pendidikan, pelatihan, dan public
awareness

2003 COP9 –
Milan

Kegiatan di bawah mekanisme CDM
untuk aforestasi dan reforestasi hutan

2004 COP10 –
Buenos Aires

Buenos Aires programme of work
adaptation and response measures

2005 COP11 –
Montreal

Berlakunya Protokol Kyoto (MOP1-
Meeting of the Parties to Kyoto
Protocol)

2006 COP12 –
Nairobi

Nairobi Work Programme, rencana
target jangka panjang Protokol Kyoto
periode II serta skema tindakan lain
selain CDM

2007 COP13 –
Bali

Program REDD dalam Bali Action Plan
untuk kesepakatan pasca Protokol Kyoto

2008 COP14 –
Poznan

Program REDD menjadi REDD+

2009 COP15 –
Copenhagen

Menghasilkan Copenhagen Accord yang
mencakup aturan ambang batas suhu
bumi untuk kesepakatan global pasca
Protokol Kyoto

Terlibatnya CVF
pertama kali dalam
COP pasca
terbentuknya pada
November 2009 dan
pengajuan Male
Declaration untuk
aturan ambang batas
suhu bumi

2010 COP16 –
Cancun

Agenda lanjutan dari pebahasan
komitmen kedua pasca Protokol Kyoto
mengenai MRV, pendanaan dan
teknologi

CVF mengeluarkan
Ambo Declaration,
ajakan bagi negara
Pihak untuk mematuhi
Bali Action Plan

2011 COP17 –
Durban

Durban Platform, pembahasan
mengenai kesepakatan yang harus
ditetapkan pada tahun 2015 dan
disepakati pada 2020

CVF mengeluarkan
Dhaka Ministerial
Declaration, ajakan
bagi negara Pihak
untuk mematuhi sistem
pendanaan bagi negara
berkembang

2012 COP18 –
Doha

Amandemen Protokol Kyoto periode II
untuk tahun 2013-2020

2013 COP19 – Peninjauan lebih lanjut rencana kerja CVF mengajukan
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Warsaw untuk tahun 2015, dampak loss and
damage, serta pendanaan jangka
panjang

Costa Rica Action
Plan, ajakan untuk
melakukan tindakan
iklim yang
memperhatikan
kesehatan, buruh,
HAM, penelitian,
pengungsi dan mitigasi

2014 COP20 –
Lima

Adopsi legal mengenai upaya
pengendalian dan penanganan
perubahan iklim yang akan disepakati
pada tahun 2015, mekanisme
penyampaian Intended Nationally
Determined Contributions (INDC)
sebelum COP 21

2015 COP21 –
Paris

Adopsi Paris Agreement periode pasca
2020

CVF mengajukan
Manila-Paris
Declaration of CVF
sebagai tinjauan ulang
atas target ambang
batas suhu bumi yang
ditargetkan sebelum
disepakatinya Paris
Agreement

2.3 Tahap Awal CVF dalam Mengupayakan Aturan Ambang Batas Suhu Bumi

Climate Vulnerable Forum (CVF) sebagai kelompok negara rentan perubahan

iklim menghadapi ancaman besar terkait masalah-masalah yang ditimbulkan oleh

variabilitas iklim yang terus berlanjut. Oleh karena itu CVF berupaya memasukkan

aturan ambang batas suhu bumi agar laju perubahan iklim dapat dikurangi sehingga

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat diatasi lebih awal.

CVF fokus terhadap tekad mereka untuk melakukan tindakan yang lebih

efektif dan berbasis luas untuk mengatasi tantangan perubahan iklim global dengan
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melakukan koordinasi, advokasi, menciptakan kebijakan baru, mempromosikan

tindakan efektif terhadap perubahan iklim dan pengembangan ilmu pengetahuan antar

negara-negara rentan dalam menghadapi ancaman signifikan akibat perubahan

iklim.61

CVF pertama kali melakukan pertemuan pada November 2009 di Male,

Maladewa. Jumlah negara anggota yang mengikuti pertemuan pertama CVF adalah

11 negara antara lain adalah Bangladesh, Barbados, Bhutan, Ghana, Kenya, Kiribati,

Maladewa, Nepal, Rwanda, Tanzania, dan Vietnam. Hingga saat ini, negara yang

bergabung dalam anggota CVF adalah 43 negara62.

Dalam pertemuan di Male, CVF mendeklarasikan Male Declaration yang

menyatakan bahwa CVF merasa khawatir dengan kondisi Bumi yang mengalami

perubahan semakin cepat disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia. Perubahan

pada bumi tersebut seperti mencair dan hilangnya permukaan es, terjadinya

pengasaman pada laut dunia karena peningkatan Karbondiosida, meningkatnya

bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis, khusus di beberapa wilayah

naiknya muka air laut yang memberikan risiko mengubah Bumi karena berpotensi

61 DARA and the Climate Vulnerable Forum, 2012, Climate Vulnerability Monitor 2nd Edition:a Guide
to the Cold Calculus of a Hot Planet, hal 14-15.
62 Afganistan, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Burkina, Cambodia, Comoros, D. R. Congo, Dominican
Rep. Ethiopia, Fiji, Ghana, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Kenya, Kiribati, Madagascar,
Malawi, Maldives, Marshall Islands, Mongolia, Morocco, Nepal, Niger, Palau, Papua New Guinea,
Philippines, Rwanda, St. Lucia, Senegal, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Timor-Leste,
Tunisia, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, dan Yemen.
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menenggelamkan wilayah daratannya, serta kerusakan-kerusakan pada

keanekaragaman hayati yang dimiliki.63

Dengan pembentukannya, CVF berusaha meningkatkan kesadaran negara-

negara dunia akan ancaman yang dihadapi oleh negara-negara rentan.64 Upaya

bersama yang dilakukan oleh CVF untuk mencapai tujuan mereka melalui beberapa

upaya berikut:65

1. Advokasi. CVF berupaya mempengaruhi negara-negara lain di luar

keanggotaannya mengenai kepentingan negara-negara rentan dalam

menghadapi permasalahan iklim dengan menunjukkan bukti-bukti ilmiah

serta fakta yang terjadi di lapangan untuk memperhatikan kebutuhan mereka

terkait ancaman perubahan iklim.

2. Hukum. Melalui peraturan-peraturan yang mengikat di forum internasional,

negara-negara rentan berusaha mempengaruhi negosiasi dan hasil yang

disepakati oleh forum, seperti UNFCCC.

3. Kebijakan Nasional. Menentukan kebijakan nasional yang disesuaikan pada

program pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan negara-negara

rentan.

63 Climate Vulnerable Forum, 2009, Declaration of the Climate Vulnerable Forum diakses dari
http://www.thecvf.org/wp-content/uploads/2013/08/Declaration-of-the-CVF-2009.pdf pada 23
Agustus 2017.
64 Government of the People’s Republic Bangladesh, The Climate Vulnerable Forum (CVF) diakses
dari http://www.mofa.gov.bd/content/climate-vulnerable-forum-cvf pada 31 Agustus 2017.
65 Government of the People’s Republic Bangladesh, Concept Note on 2011 CVF Meeting diakses dari
http://www.mofa.gov.bd/content/concept-note-2011-cvf-meeting pada 31 Agustus 2017.

http://www.thecvf.org/wp-content/uploads/2013/08/Declaration-of-the-CVF-2009.pdf
http://www.mofa.gov.bd/content/climate-vulnerable-forum-cvf
http://www.mofa.gov.bd/content/concept-note-2011-cvf-meeting
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4. Penelitian. Dengan melakukan penelitian melalui organisasi pihak ketiga,

contohnya adalah "Climate Vulnerability Monitor" oleh DARA66. Penelitian

pihak ketiga dapat menjadi bukti ilmiah sebagai alat penguat argumen negara-

negara rentan dalam proses negosiasi.

Bagi negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, perubahan

iklim bukan hanya suatu bentuk keprihatinan terhadap kondisi lingkungan global

tetapi hal ini berkaitan dengan masalah keamanan negara dan warga negara mereka.

Menyadari akan ancaman besar yang sedang dihadapi membuat negara-negara rentan

lebih berkomitmen dalam menjalankan kebijakan perubahan iklim dengan mengambil

respon yang efektif dan progresif terhadap ancaman mendesak perubahan iklim

berdasarkan bukti ilmiah yang ada.67

Oleh karena itu CVF mengangkat isu ambang batas suhu bumi pada

masyarakat global khususnya mengenai besarnya ancaman yang ditimbulkan,

penyebab utamanya, dan tindakan internasional yang diperlukan untuk menangani isu

tersebut. Target ambang batas suhu bumi 1,5 derajat Celcius telah dibicarakan oleh

CVF pada pertemuan pertama mereka di Male, Maladewa yang menekankan urgensi

66 DARA adalah sebuah organisasi internasional independen yang berkomitmen untuk meningkatkan
kualitas dan efektivitas bantuan bagi populasi rentan menderita konflik, bencana alam, dan perubahan
iklim. Sejak berdirinya pada tahun 2003, DARA telah melakukan perkembangan secara independen
dan inisiatif bantuan kemanusiaan di lebih dari 40 negara berkembang di lima benua dan bantuan
teknologi inovatif untuk mempromosikan keefektifan bantuan kemanusiaan. DARA melakukan
investigasi terkait studi kebijakan meliputi Risk Reduction Index dan Humanitarian Response Index.
67 CVF Editor, Statement of H. E. Mattlan Zackhras, Marshall Islands, at 2016 Forum diakses dari
https://thecvf.org/statement-of-h-e-mattlan-zackhras-marshall-islands-at-2016-forum/ pada 31 Agustus
2017.

https://thecvf.org/statement-of-h-e-mattlan-zackhras-marshall-islands-at-2016-forum/


55

dari kebijakan yang ambisius, adil, dan efektif untuk disepakati dalam pertemuan

COP 15 Copenhagen tahun 2009.

“Taking account of their historic responsibility as well as the need to
secure climate justice for the world’s poorest and most vulnerable
communities, developed countries must commit to legally-binding and
ambitious emission reduction targets consistent with limiting global
average surface warming to well below 1.5 degrees Celsius above
pre-industrial levels and long-term stabilisation of atmospheric
greenhouse gas concentrations at well below 350 ppm, and that to
achieve this the agreement at COP15 UNFCCC should include a goal
of peaking global emissions by 2015 with a sharp decline thereafter
towards a global reduction of 85% by 2050.”68

Kutipan kalimat di atas merupakan salah satu poin dari Male Declaration yang

menunjukkan CVF melakukan tahapan issue definition pada tahun 2009 di COP 15

untuk mengangkat isu ambang batas suhu bumi agar dapat disepakati sebagai

kesepakatan global untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim di bawah

UNFCCC.

Tindakan lanjutan dari issue definition mengenai ambang batas suhu bumi

yang menjadi tuntutan utama CVF kemudian dibahas lebih lanjut pada pertemuan

COP 15 Copenhagen. COP 15 ini diagendakan untuk membicarakan aturan legally-

binding baru pengganti Protokol Kyoto pasca tahun 2020.69 Tuntutan CVF mengenai

target ambang batas suhu bumi tercantum dalam Poin 1 Copenhagen Accord yang

menekankan kemauan politik yang kuat untuk memerangi perubahan iklim dengan

prinsip dan tanggung jawab bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing

68 Climate Vulnerable Forum, 2009, Male Declarationdiakses dari http://www.thecvf.org/wp-
content/uploads/2013/08/Declaration-of-the-CVF-2009.pdf pada 18 September 2017.
69 UNFCCC, 2008, Poznan Climate Change Conference diakses dari
http://unfccc.int/meetings/poznan_dec_2008/meeting/6314.php pada 30 September 2017.

http://www.thecvf.org/wp-content/uploads/2013/08/Declaration-of-the-CVF-2009.pdf
http://www.thecvf.org/wp-content/uploads/2013/08/Declaration-of-the-CVF-2009.pdf
http://unfccc.int/meetings/poznan_dec_2008/meeting/6314.php
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Pihak. Untuk mencapai tujuan akhir Konvensi dalam menstabilkan konsentrasi GRK

di atmosfer pada tingkat yang tidak mengganggu sistem iklim bumi berdasarkan pada

ilmu pengetahuan terbaru bahwa kenaikan suhu global harus di bawah 2 derajat

celcius. Aturan tersebut kemudian ditekankan lagi sesuai dengan permintaan negara-

negara rentan agar ambang batas suhu bumi berada di tingkat 1,5 derajat Celcius pada

Poin 12 Copenhagen Accord.70

Untuk kepentingan CVF pada isu aturan ambang batas suhu bumi sendiri

disebabkan oleh urgensi suhu bumi 1,5 derajat Celcius dan 2 derajat Celcius oleh

Structured Expert Dialogue (SED) yang menegaskan bahwa tujuan jangka panjang

suhu global di bawah 2 derajat Celcius masih menimbulkan risiko besar bagi negara-

negara rentan kepulauan dan dataran rendah, sedangkan dengan membatasi suhu

bumi di tingkat 1,5 derajat Celcius secara signifikan dapat mengurangi dampak buruk

dan kerusakan yang terjadi akibat perubahan iklim. Secara khusus para ahli IPCC

menyatakan bahwa perbedaan risiko yang dapat terjadi jika suhu bumi yang

disepakati 1,5 derajat Celcius atau 2 derajat Cecius adalah terganggunya sistem iklim

bumi yang turut mengganggu aspek lain kehidupan manusia.71 Adapun kaitan dari

emisi GRK, suhu bumi, dan perubahan sistem iklim bumi dijelaskan di dalam laporan

SED oleh Mr. Stocker bahwa konsentrasi GRK di atmosfer memaksa terjadinya

radiasi yang berpengaruh pada keseimbangan iklim bumi. Kontribusi terbesar dari

70 UNFCCC, 2009, Copenhagen Accord diakses dari
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf pada 30 September 2017.
71 UNFCCC, 2015, Report on the structured expert dialogue on the 2013-2015 review, hal.30-31
diakses dari http://unfccc.int/resource/docs/2015/sb/eng/inf01.pdf pada 28 November 2017.

http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/sb/eng/inf01.pdf
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radiasi tersebut disebabkan oleh peningkatan konsentrasi Karbondioksida yang

mayoritas dihasilkan oleh aktifitas manusia.

Selain itu pada bab The Small Island States dalam Assessment Report yang

dikeluarkan oleh IPCC secara implisit menyatakan bahwa perubahan iklim

meningkatkan perubahan kenaikan permukaan laut, pemanasan permukaan laut, serta

peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem yang berisiko pada

kemampuan jangka panjang manusia untuk menghuni negara kepulauan. 72 Risiko ini

merupakan dampak perubahan iklim yang berbahaya bagi negara-negara kepulauan

karena berpotensi merusak kedaulatan nasional mereka. Merujuk pada prediksi IPCC,

diperkirakan pada tahun 2100 terjadi peningkatan tinggi air laut antara 15 sampai 95

centimeter.73 Kenaikan tersebut membawa ancaman serius bagi negara-negara dataran

rendah, terutama negara-negara kepulauan kecil yang sulit untuk melakukan upaya

pencegahan dan mengatasi dampak perubahan iklim karena kurangnya kemampuan

mereka.

Pada komunitas dengan ketahanan paling rendah, dampak buruk perubahan

iklim akan berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup manusia karena tinggi

permukaan laut global yang diproyeksikan terus meningkat. Permukaan laut global

72 Jon Barnett and W. Neil Adger, 2003, Climate Dangers and Atoll Countries, Kluwer Academic
Publisher, hal. 322 diakses dari
https://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3ACLIM.0000004559.08755.88?LI=true pada 29
Agustus 2017.
73 William C. G. Burns, 2003, The Impact of Climate Change on Pacific Island Developing Countries
in the 21st Century, dalam Alexander Gillespie and William C.G. Burns (eds.), Climate Change in the
South Pacific: Impacts and Responses in Australia, New Zealand, and Small Island States dalam
Muhammad Riza Hanafi, 2015, Climate Refugee: Tantangan Bagi Tata Kelola Global, 2015, Jurnal
Transformasi Global Volume 2 No 1, hal 41 diakses dari
http://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/22/21 pada 29 Agustus 2017.

https://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3ACLIM.0000004559.08755.88?LI=true
http://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/22/21
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telah meningkat 8 inci atau 20 centimeter, hal ini telah berlangsung sejak tahun

1870.74 Dalam laporan IPCC Special Reports on Emission Scenarios (SRES), pada

tahun 2090-an permukaan laut global bisa mencapai 0,22-0,44 meter di atas tingkat

tahun 1990.75 Kenaikan muka air laut terkait perubahan iklim ini berlangsung karena

dua mekanisme utama, yakni ekspansi termal karena menghangatnya volume air laut

dan berlangsungnya siklus hidrologi akibat keragaman iklim.76 Peningkatan

perubahan rata-rata permukaan laut global berdasarkan data NASA GISS.77 (Lihat

Grafik 2.2)

Grafik 2.2 Perubahan rata-rata permukaan laut global sampai tahun 2014 (Sumber:
GISS NASA Earth Observatory).

Terlihat dari grafik di atas terjadi peningkatan perubahan rata-rata permukaan laut

global dari tahun ke tahun. Hal tersebut berdampak pada keamanan negara-negara

74 Michael Carlowiz, Sea Level Rise Hits Home at NASA, NASA Earth Observatory, 26 Agustus 2015
diakses dari https://www.giss.nasa.gov/research/features/201508_risingseas/ pada 30 Agustus 2017.
75 IPCC, 2007, FAQ 5.1 Is Sea Level Rising diakses dari
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-5-1.html pada 29 Agustus 2017.
76 Dida Migfar Ridha, dkk. 2016, Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined
Contribution, hal.7.
77 Michael Carlowiz, Sea Level Rise Hits Home at NASA, NASA Earth Observatory, 26 Agustus 2015
diakses dari https://www.giss.nasa.gov/research/features/201508_risingseas/ pada 30 Agustus 2017.

https://www.giss.nasa.gov/research/features/201508_risingseas/
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-5-1.html
https://www.giss.nasa.gov/research/features/201508_risingseas/
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rentan perubahan iklim karena kenaikan tersebut berpotensi menenggelamkan

wilayah negara kepulauan dan negara berdataran rendah.

Selain harus menjadi negara yang berada di garis depan terancam dampak

buruk perubahan iklim karena ancaman kenaikan permukaan laut, negara-negara

kepulauan juga harus menanggung dampak-dampak lain seperti berkurangnya

cadangan air bersih di wilayah mereka karena sumber air tawar berada di dataran

rendah sangat rentan terkontaminasi dengan air laut dan limbah industri jika air laut

sedang pasang, berkurangnya area pertanian yang dapat berpengaruh terhadap

ketahanan pangan masyarakat, terganggunya ekosistem pesisir pantai yang dapat

menyebabkan masyarakat pesisir kehilangan mata pencahariannya, untuk jangka

waktu panjang hal ini dapat meningkatkan tingkat kemiskinan yang ada di negara

tersebut. Secara keseluruhan, ukurannya yang kecil, terisolasi, tingkat pendapatan

rendah, dan tingkat infrastruktur yang relatif rendah membuat negara-negara

kepulauan sangat rentan terhadap permasalahan perubahan iklim.78

Dari aspek kesehatan peningkatan suhu panas bumi dapat menyebabkan

kematian khususnya bagi orang lanjut usia dan masyarakat menengah ke bawah.

Selain itu, bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim pun turut

mempengaruhi kesehatan masyarakat dikarenakan berkurangnya ketersediaan air

bersih dan produksi pangan, hal tersebut dapat mengganggu sistem pencernaan

78 Jon Barnett and W. Neil Adger, Climate Dangers and Atoll Countries hal. 322 diakses dari
https://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3ACLIM.0000004559.08755.88?LI=true pada 29
Agustus 2017.

https://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3ACLIM.0000004559.08755.88?LI=true
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manusia.79 Menurut data National Environment Comission dalam laporan keempat

IPCC, di Bhutan sering terjadi bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor

yang menyebabkan meningkatnya tingkat kelaparan dan malnutrisi, serta

berkurangnya persediaan air bersih.80 Masalah kesehatan lainnya yang rentan terjadi

pada masyarakat kepulauan kecil dan dataran rendah adalah malaria, demam berdarah,

heat stress, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan seperti asma.81

Pada aspek perekonomian, masalah perubahan iklim turut memberikan

dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak bencana ekstrem dapat

meningkatkan biaya rehabilitasi dan menambah biaya pembangunan akibat jangka

waktu pembangunan yang lebih lama.82 Menurut data IPCC dan World Bank dalam

laporan Poverty and Climate Change Reducing the Vulnerability of the Poor through

Adaptation pembangunan di Kepulauan Pasifik meningkat akibat menghadapi cuaca

ekstrem. Pada 1990-an biaya rehabilitasi akibat bencana alam angin topan mencapai

USD 800 juta dan pada 1997, biaya kekeringan menelan biaya lebih dari USD 175

juta.83 Penambahan biaya pembangunan untuk keperluan rehabilitasi bencana akibat

perubahan iklim menjadikan negara-negara kepulauan mengalami keterbelakangan

perekonomian yang menimbulkan dilema bagi sebagian negara kecil yang perlu

79 IPCC 4, hal. 394
80 Ibid, hal 395
81 Ibid, hal. 414
82 Poverty and Cimate Change: Reducing the Vulnerability of the Poor through Adaptation, hal. 10
diakses dari http://www.oecd.org/env/cc/2502872.pdf pada 28 November 2017.
83 Ibid.

http://www.oecd.org/env/cc/2502872.pdf
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memajukan pembangunan negaranya antara memilih pertumbuhan ekonomi atau

melakukan tindakan iklim untuk mengurangi emisi GRK.84

Beberapa negara yang sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim

khususnya dampak dari kenaikan permukaan air laut adalah Tuvalu, negara kecil

seluas 26 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 11,200 jiwa saat ini

eksistensinya bergantung kepada keputusan internasional mengenai kebijakan

perubahan iklim. Perdana Menteri Tuvalu, PM Sopoaga dalam kesempatan di COP

21 Paris menyatakan bahwa Tuvalu menginginkan ambang batas suhu bumi 1,5

derajat Celcius karena dengan posisi suhu bumi saat ini di tingkat 1 derajat Celcius,

masyarakat Tuvalu telah mengalami banyak masalah terkait dampak yang

ditimbulkan oleh perubahan iklim.85

Kemudian Kiribati, salah satu dari beberapa wilayah di Pasifik yang

menghadapi masalah serius terkait kenaikan muka air laut. Permukaan tertinggi dari

negara yang terdiri dari 32 gugusan pulau atol ini tidak lebih dari dua meter di atas

permukaan laut. Merujuk pada ketinggian maksimal Kiribati, jika prediksi kenaikan

tinggi permukaan air laut pada tahun 2100 mencapai 95 centimeter sesuai analisa

84 Richard S. J. Tol, The economic impact of climate change, ESRI working paper, No. 255, hal. 6
diakses dari https://www.econstor.eu/bitstream/10419/50039/1/584378270.pdf diakses pada 28
November 2017.
85 Konferensi Perubahan Iklim COP 21, Rappler, 13 Desember 2015 diakses dari
http://www.rappler.com/indonesia/114469-blog-konferensi-perubahan-iklim-cop-21 pada 24 Agustus
2017.

http://www.rappler.com/indonesia/114469-blog-konferensi-perubahan-iklim-cop-21
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IPCC, maka pada tahun tersebut sebagian dari permukaan Kiribati telah berada di

bawah lautan.86

Selain negara-negara di kawasan Pasifik yang terkena dampak dari kenaikan

tinggi permukaan laut. Negara dataran rendah seperti Bangladesh juga memiliki

masalah yang sama. Peningkatan tinggi permukaan air laut sebesar 45 centimeter

akan menghilangkan sekitar 10,9 persen wilayah Bangladesh. Kehilangan wilayah

sebesar ini berpotensi menjadikan 5,5 juta penduduk negara dataran rendah tersebut

menjadi pengungsi iklim.87 Barnet mengatakan kehilangan wilayah lebih signifikan

dirasakan oleh negara-negara kepulauan kecil, seperti negara-negara di kawasan

Pasifik, namun potensi masalah yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia Selatan

juga memberikan ancaman tersendiri bagi negaranya karena daerah tersebut memiliki

kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada negara-negara di Pasifik.88

Ancaman yang nyata yang telah menimpa negara-negara kepulauan tersebut

perlu dijadikan alarm bagi para pengambil kebijakan dunia untuk segera melakukan

tindakan penanggulangan yang mengikat atas permasalahan perubahan iklim.

Perubahan iklim dan pemanasan global yang sebelumnya hanya menjadi pembahasan

di kalangan pemerhati lingkungan saat ini telah menjadi isu penting yang memiliki

dimensi politik, sosial, dan ekonomi sangat luas. Penanganan masalah perubahan

86 Kiribati Island: Sinking into the sea?, BBC News, 25 November 2013, diakses dari
http://www.bbc.com/news/science-environment-25086963 pada 29 Agustus 2017.
87 Jon Barnett, 2003, Security and Climate Change, Global Environmental Change, 13 (1): 7-17 dalam
Muhammad Riza Hanafi, Climate Refugee: Tantangan Bagi Tata Kelola Global, 2015, Jurnal
Transformasi Global Volume 2 No 1, hal 41 diakses dari
http://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/22/21 pada 29 Agustus 2017.
88 Ibid.

http://www.bbc.com/news/science-environment-25086963
http://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/22/21
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iklim perlu menjadi agenda internasional karena negara-negara rentan terhadap

dampak perubahan iklim akan terus terpuruk dalam kemiskinan dan berpotensi

kehilangan kedaulatan negaranya karena semakin meningginya permukaan air laut

dan ancaman-ancaman perubahan iklim lainnya.89

Fakta-fakta yang telah terjadi serta laporan ilmiah mengenai suhu bumi

tersebut membawa CVF untuk mencari fakta-fakta ilmiah mengenai ambang batas

suhu bumi agar dapat memperjelas isu, menetapkan kesepakatan, dan menyediakan

pilihan kebijakan untuk tindakan internasional atau tahapan fact finding. Dari tahap

fact finding yang CVF lakukan dapat diperoleh pembuktian pentingnya aturan

ambang batas suhu bumi 1,5 derajat Celcius disepakati sebagai kesepakatan global di

bawah UNFCCC. Melalui kerjasama dengan pihak ketiga, DARA, CVF

mengeluarkan Climate Vulnerability Monitor (CVM). CVM adalah sebuah laporan

mengenai penilaian perubahan iklim terhadap populasi dunia. Laporan ini ditujukan

untuk menjadi alat ukur menilai kerentanan negara-negara dari berbagai dampak

perubahan iklim sesuai dengan kondisi nasional masing-masing negara.90 Hingga saat

ini, CVM telah mengeluarkan dua buah laporan yakni The State of the Climate

Crisis91 pada tahun 2010 dan A Guide to the Cold Calculus of a Hot Planet92 pada

89 Daniel Murdiyarso, Perubahan Iklim: Dari Obrolan Warung Kopi ke Meja Perundingan, PRISMA,
LP3ES, Vol. 29, No. 2, April 2010, hal. 23.
90 DARA, More on the Climate Vulnerable Forum diakses dari http://daraint.org/climate-vulnerability-
monitor/climate-vulnerability-monitor-2010/ pada 18 September 2017.
91 Climate Vulnerability Monitor, 2010, The State of the Climate Crisis diakses dari
http://daraint.org/wp-content/uploads/2010/12/CVM_Complete-1-August-2011.pdf pada 18 September
2017.
92 Climate Vulnerability Monitor, 2012, A Guide to the Cold Calculus of a Hot Planet diakses dari
http://daraint.org/wp-content/uploads/2012/09/CVM2ndEd-FrontMatter.pdf pada 18 September 2017.

http://daraint.org/climate-vulnerability-monitor/climate-vulnerability-monitor-2010/
http://daraint.org/climate-vulnerability-monitor/climate-vulnerability-monitor-2010/
http://daraint.org/wp-content/uploads/2010/12/CVM_Complete-1-August-2011.pdf
http://daraint.org/wp-content/uploads/2012/09/CVM2ndEd-FrontMatter.pdf
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tahun 2012. Selain mengemukakan fakta-fakta ilmiah berdasarkan laporan CVM,

CVF juga memperoleh laporan mengenai perubahan iklim dari IPCC, salah satu panel

ilmiah yang didirikan oleh WMO dan UNEP untuk melakukan evaluasi dampak yang

ditimbulkan dari perubahan iklim akibat aktivitas manusia dengan melakukan

penelitian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.

Dari laporan yang dipublikasikan IPCC, CVF dapat menunjukkan urgensi

kebijakan ambang batas suhu bumi 1,5 derajat Celcius merupakan ambang batas suhu

yang aman bagi negara-negara rentan perubahan iklim. Pada assessment report IPCC

ke empat yang diterbitkan pada tahun 2007 oleh Working Group II dengan judul

Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability menunjukkan bahwa

sistem alam bagi seluruh benua dan sebagian besar samudera akan dipengaruhi oleh

perubahan iklim global, khususnya karena kenaikan suhu, serta dampak perubahan

iklim terhadap berbagai aspek kehidupan manusia.93 Berbagai aspek kehidupan

manusia yang dapat terganggu akibat perubahan iklim antara lain adalah sumber air

bersih, produk pertanian dan kehutanan, area dataran rendah dan pesisir pantai,

pemukiman, industri, dan kesehatan masyarakat, serta pembahasan mengenai dampak

perubahan iklim di berbagai benua. Assessment report yang diterbitkan oleh IPCC

terkait dampak-dampak perubahan iklim, khususnya karena kenaikan suhu bumi pada

laporan keempat ini dapat memperkuat CVF dalam menunjukkan fakta-fakta ilmiah

93 IPCC, Climate Change 2007: Working Group II: Adaptation and Vulnerability diakses dari
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/spmsspm-a.html pada 24 September 2017.

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/spmsspm-a.html
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pada negara Pihak untuk menyepakati kebijakan ambang batas suhu bumi 1,5 derajat

Celcius.

Segala upaya yang CVF lakukan pada tahapan-tahapan pembentukan rezim

perubahan iklim untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara anggotanya

terkait isu ambang batas suhu bumi berlandaskan pada prinsip-prinsip Politik Hijau

yakni kesadaran dan keberlangsungan ekologi, demokrasi akar rumput, anti kekerasan,

dan fokus pada masa depan dan berkelanjutan. Prinsip kesadaran dan

keberlangsungan ekologi diterapkan CVF atas dasar seluruh tindakan yang diambil

oleh manusia harus selaras dengan ekosistem alam, termasuk upaya menjaga suhu

bumi di batas aman agar negara-negara anggota CVF tidak terancam oleh naiknya

permukaan air laut dan iklim bumi berada pada suhu yang tidak mengganggu

ekosistem. Kemudian prinsip demokrasi akar rumput yang berarti setiap manusia

berhak untuk berpendapat mengenai keputusan yang berpengaruh bagi kehidupan

mereka, termasuk negara-negara CVF. Meskipun CVF beranggotakan negara-negara

kepulauan kecil dan Least Development Country, mereka tetap berhak untuk

memberikan pendapat mengenai kebijakan iklim yang efektif mengurangi risiko

ancaman bagi negara-negara rentan. Lalu ada prinsip anti kekerasan, di mana CVF

melakukan penyelesaian masalah terkait ancaman tenggelamnya negara mereka

menggunakan jalan non kekerasan. CVF justru melakukan upaya advokasi pada

negara Pihak lainnya dalam UNFCCC untuk mendukung dan menyepakati aturan

ambang batas suhu bumi di tingkat 1,5 derajat Celcius. Terakhir adalah prinsip fokus

pada masa depan dan berkelanjutan. CVF memperjuangkan keamanan negara-negara
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anggotanya dari ancaman kenaikan muka air laut untuk menyelamatkan generasi

sekarang dan generasi yang akan datang, selain itu dampak-dampak lain dari

perubahan iklim berusaha diminimalkan oleh negara anggota CVF dengan

menerapkan pembangunan berkelanjutan agar tidak hanya generasi sekarang yang

menikmati sumber daya alam yang ada.


