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BAB II 

ISU LINGKUNGAN DAN MUNCULNYA ENVIROMENTAL 

PROTECTION LAW DI CHINA 

China merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang 

cepat. Meskipun luas wilayah China yang mendukung untuk memiliki penduduk 

yang banyak namun pertumbuhan penduduk dapat mengurangi daya tampung 

yang dapat diberikan oleh alam kepada manusia. Oleh karena itu China memiliki 

permasalahan lingkungan yang serius yang harus segera ditangani dengan ketat 

melalui mekanisme yang wajib dijalankan oleh semua elemen masyarakat.  

Permasalahan lingkungan yang dihadapi China telah mendorong China untuk 

melegalkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Dimana Undang-Undang 

ini diharapkan mampu berkontribusi positif dalam membantu China untuk 

menegakkan norma dalam membangun peradaban yang ekologis. Dalam bab ini, 

penulis akan menggambarkan dan menjelaskan secara rinci terkait dengan isu 

lingkungan yang dihadapi China hingga political will China dalam melegalkan 

Enviromental Protection Law. 

2.1. China Sebagai Penyumbang Polutan Dunia 

Isu lingkungan global menjadi hal yang menarik untuk dikaji, mengingat isu 

lingkungan merupakan isu yang bersifat borderless, dimana kita tahu satu 

permasalahan lingkungan seperti permasalahan perubahan iklim akan berdampak 

bagi seluruh penduduk bumi. Salah satu pemicu terjadinya kerusakan lingkungan 

global adalah pola perekonomian global yang mendukung terhadap mekanisme 
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pasar (industrialisasi).
65

 Menurut Hillary French, ia menyebutkan bahwa 

seperempat barang perdagangan perekonomian global ditopang oleh barang-

barang yang berbasis pada sumber daya alam.
66

 Sejak mendunianya isu 

permasalahan lingkungan banyak yang memperdebatkan terkait skala prioritas 

antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Hal ini yang 

kemudian menjadi dilema bagi negara-negara berkembang. Mengingat negara 

berkembang membutuhkan pembangunan nasional sebagai upaya untuk 

meningkatkan taraf hidup negara mereka. 

China merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang 

luar biasa. Lahirnya Kapitalisme di China telah menciptakan ketidakseimbangan 

distribusi kekayaan atau kesenjangan antara kaya dan miskin, menyebabkan 

degradasi lingkungan serta penipisan sumberdaya yang serius.
67

 Pada tahun 1978 

China telah resmi melakukan reformasi ekonomi, yang mana China menetapkan 

pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama.
68

 Dari tahun 1978 sampai 2004 

perekonomian China tumbuh pada tingkat rata-rata 9,7%.
69

 Tingkat pertumbuhan 
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ini empat kali lebih cepat dari tingkat pertumbuhan ekonomi negara maju yang 

rata-rata tingkat pertumbuhannya 2,2% sampai 2,4% per tahun.
70

 

Grafik 2.1. Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) China 

 

Sumber: IMF DataMapper, April 2018
71

 

Berdasarkan grafik 2.1, pada tahun 1980 pertumbuhan GDP sekitar 7,9%, 

kemudian terus merambah naik hingga mencapai 15,2% pada tahun 1984. 

Meskipun pada 1990 sempat mengalami penurunan yaitu mejadi 3,9%, namun 

kembali naik mencapai 14,3% pada 1992. Kemudian mulai tahun 2007 hingga di 

tahun-tahun berikutnya GDP China terus mengalami penurunan hingga pada 2016 

yaitu menjadi 6,7%. Pertumbuhan GDP China yang melambat ini merupakan 

yang paling rendah sejak tahun 1990. Kemudian gambar di bawah merupakan 

pertumbuhan GDP China yang juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan laju 
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pertumbuhan penduduk China yang juga terus meningkat dari tahun 1978 hingga 

2008, populasi China meningkat sebanyak 359 juta, 55 juta lebih dari jumlah 

penduduk di Amerika Serikat pada tahun 2008.
72

  

Grafik 2.2. Pertumbuhan Ukuran Populasi China Dan Produk 

Domestik Bruto
73

 

 

 

Grafik 2.2 menunjukkan bahwa China mengalami pertumbuhan ekonomi 

yang pesat setelah melakukan reformasi kebijakan ekonomi pada 1978, dimana 

China berpindah dari ekonomi perencanaan terpusat menjadi ekonomi berbasis 

pasar.
74

 Adanya pertumbuhan ekonomi bersama pertumbuhan penduduk yang luar 

biasa di China justru berdampak pada kemunduran kondisi lingkungan di China. 

Karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan daya dukung 

alam tidak seimbang dengan kebutuhan manusia. Hal itu dibuktikan dengan 

adanya polusi udara, polusi air dan hujan asam yang mengancam di sebagian 
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tempat di China.
75

 Bagaimanapun tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

secara otomatis akan menghasilkan beberapa efek seperti peningkatan polusi 

sebagai hasil dari industri, adanya perluasan di daerah perkotaan dan 

meningkatnya permintaan sumber daya alam.
76

  

Besarnya dan laju pertumbuhan tahunan pertumbuhan emisi karbon China 

juga membuat China menjadi penggerak utama emisi karbon global. Total emisi 

karbon di China sudah setara dengan emisi gabungan dari AS dan E.U. dengan 

tingkat konsumsi totalnya telah meningkat lebih dari empat kali lipat sejak tahun 

1980.
77

 Emisi karbon yang dihasilkan merupakan hasil pembakaran bahan bakar 

fosil yaitu 90% dan produksi semen 10%.
78

 China memimpin dunia dalam 

produksi dan konsumsi batubara yaitu 25% dari total dunia.
79
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Grafik 2.3. 2014 Global CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion 

and Some Industrial Processes

 

Sumber: United States Environmental Protection Agency
80

 

Berdasarkan grafik 2.3, pada tahun 2014 China merupakan negara dengan 

penghasil emisi karbondioksida (CO2) tertinggi. China menyumbang 30% emisi 

CO2 dari emisi dunia. Kemudian disusul dengan Amerikan Serikat yaitu mencapai 

15% emisi dunia. Ketiga Uni Eropa mencapai 9%, kemudian disusul dengan India 

mencapai 7% dari emisi dunia, Jepang dengan sumbangan 4% dari emisi dunia, 

dan Federasi Rusia mencapai 5%, serta 30% berasal dari negara-negara selain ke 

enam negara di atas. Data di atas termasuk emisi CO2 dari pembakaran bahan 

bakar fosil, pembuatan semen, pembakaran gas dan lain-lain.
81
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Grafik 2.4. Top 10 Countries with the Largers Emitters (MtCO2) 

 

Sumber: Global Carbon Atlas
82

 

Grafik di atas merupakan gambaran perkembangan tingkat emisi yang 

dihasilkan China dari tahun 1995 hingga tahun 2015 (lihat grafik 2.4). Emisi yang 

termasuk adalah hasil pembakaran dari batubara, minyak tanah, semen dan gas. 

Berdasarkan gambar, tingkat emisi yang dihasilkan China dari tahun ke tahun 

terus mengalami peningkatan. Awalnya Amerika Serikat menduduki peringkat 

pertama dari tahun 1960 hingga 2005, yang mana total emisi yang dihasilkan pada 

2005 mencapai 6132 MtCO2. Kemudian pada 2006 China menduduki peringkat 

pertama menggantikan Amerika Serikat dengan total emisi yang lebih tinggi yaitu 

mencapai 6524 MtCO2. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan mencapai 

7025 MtCO2, tahun 2008 naik menjadi 7547 MtCO2, tahun 2009 naik menjadi 

7995 MtCO2, tahun 2010 naik mejadi 8769, tahun 2011 naik menjadi 9726 
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MtCO2, tahun 2012 naik mejadi 10020 MtCO2, tahun 2013 naik menjadi 10250 

MtCO2, tahun 2014 naik mejadi 10284 MtCO2. Dapat dilihat bahwa mulai tahun 

2012 hingga 2014 total kenaikan emisi yang dihasilkan China memiliki selisihn 

yang tidak terlalu besar atau bisa dikatakan melambat. Meskipun total emisi yang 

dihasilkan China cenderung melambat dan menurun, namun hingga tahun 2015 

China tetap memegang predikat sebagai penyumbang emisi terbesar di dunia. 

Kemudian disusul oleh Amerika Serikat yang menduduki peringkat ke dua, 

kemudian disusul Uni Eropa, India, Federasi Rusia, Jepang, Iran, Arab Saudi, 

Korea Selatan dan Kanada. 

Pemerintah dan masyarakat umum di China telah menyadari akan masalah 

lingkungan dan telah mengambil banyak tindakan untuk melindungi lingkungan. 

Namun, meskipun perilaku produksi, transportasi, konsumsi bahan baku dan 

produk sangat mencemari lingkungan, sehingga menyebabkan berbagai tantangan 

lingkungan.
83

 Tantangan lingkungan yang dihadapi China tentunya dapat diatasi 

dengan mengambil langkah-langkah yang agresif untuk melindungi kerusakan 

lingkungan. Karena apabila China terus melakukan penggunaan sumberdaya yang 

berlebihan seperti perluasan industri dan transportasi, maka emisi yang dihasilkan 

China akan terus meningkat secara signifikan untuk tahun-tahun mendatang. 
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2.2. Permasalahan Lingkungan China 

Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang pesat 

menyebabkan China mengalami degradasi lingkungan yang memprihatinkan. 

Ledakan ekonomi ini menyebabkan China kurang memperhatikan dampak yang 

akan dialami lingkungan. Adapun faktor yang menyebabkan permasalahan 

lingkungan di China adalah pertama faktor pembangunan. Pembangunan yang 

berlebihan dan buruknya pengelolaan sungai, hutan, padang rumput, dan lahan 

mempengaruhi penghidupan penduduk baik di pedesaan dan perkotaan, serta 

terancamnya keanekaragaman hayati dan polusi.
84

 Dan pada saat yang sama China 

lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sebagai alasan untuk menyediakan 

kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas hidup warga negaranya.
85

  

Kedua faktor elit. Faktor elit yaitu adanya dilema antara pembangunan 

ekonomi dan perlindungan lingkungan di China.
86

 Hal ini dikarenakan birokrasi 

negara China membawa orientasi perkembangan yang kuat. Negara berkembang 

adalah negara yang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan negara dan 

bersedia untuk menggunakan kekuasaan negara untuk mempromosikan, 

membimbing dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat.
87

 Ketiga 

faktor perbedaan wilayah, perekonomian China dapat dicirikan bersifat heterogen 
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karena terdapat kesenjangan dan perbedaan perspektif gaya hidup, sumber daya 

alam, dan perspektif pembangunan ekonomi di berbagai provinsi.
88

 Wilayah 

pesisir timur yang lebih maju telah meningkatkan ekonomi mereka secara 

signifikan dalam hal pendapatan per kapita, beberapa wilayah barat yang kurang 

berkembang masih berjuang untuk memenuhi tuntutan hidup dasar.
89

 Selain itu, 

kesenjangan ketersediaan layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap 

besar. Karena sebagian besar daerah perkotaan telah memperbarui infrastruktur 

mereka dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan. Sedangkan pada 

ruang lingkup pedesaan, banyak daerah pedesaan masih kekurangan infrastruktur 

dasar seperti fasilitas sanitasi dan menghadapi tantangan penanggulangan 

kemiskinan.
90

  

Permasalahan polusi udara yang dialami oleh China disebabkan karena 

adanya penggunaan batubara sebagai bahan bakar industri. China adalah produsen 

dan konsumen batubara terbesar di dunia, dimana China menyumbang 27% dari 

konsumsi batubara global.
91

 Kemudian pada 2004 diperkirakan ketergantungan 

China pada batubara akan tumbuh menjadi 77%.
92

 Sumber pencemar utama di 

kota-kota modern China adalah sektor transportasi, di mana kendaraan dan 

jaringan transportasi telah tumbuh secara eksplosif. Sebagai produsen kendaraan 

terbesar ketiga di dunia, China telah mempromosikan produksi mobil sebagai 
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salah satu pilar dan industri mesinnya.
93

 Emisi dari pembakaran bahan bakar fosil 

(seperti batubara dan mintak tanah) dan transportasi menimbulkan kepulan asap 

tebal yang mewabah di daerah metropolitan China.
94

 Kemudian pertambangan 

dan limbah kimia ini dapat mencemari tanah dan mengkontamisasi makanan. 

Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2010 menemukan 

terdapat 1.2 juta kematian di China akibat polusi udara.
95

 Selain itu, menurut 

laporan dari Detik.com berdasarkan hasil penelitian dari The Lancet pada 2010 

yang berjudul 2010 Global Burden of Disease Study, hasilnya menunjukkan 

bahwa terdapat sekitar 1,2 juta kematian akibat dari polusi udara di luar ruangan 

di China sepanjang tahun 2010.
96

 Penelitian ini juga menemukan bahwa materi 

partikel polusi menduduki peringkat ke empat sebagai faktor pemicu kematian.
97

  

Selanjutnya permasalahan tanah. Sejak pertengahan tahun 1990an China 

telah mengalami penurunan yang signifikan dilahan pertanian.
98

 China kehilangan 

lebih dari 10,5 hektar lahan budidaya, jumlah lahan yang bisa ditanami mengalami 

penunuran fungsi sekitar1,5 hektar per tahun.
99

 Menurut laporan berita dari BBC 

pada tahun 2013 sekitar 3,3 hektar lahan pertanian di China terkontaminasi 
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dengan logam berat dan bahan kimia.
100

 Hal ini terjadi karena terlalu banyaknya 

penggunaan bahan kimia, sehingga menyebabkan tanah pertanian di China tidak 

dapat ditanami. Erosi tanah, penggundulan hutan, desertifikasi, dan salinitas lahan 

pertanian juga berkontribusi pada kualitas lingkungan ekologi China yang 

memburuk. Akibatnya, sebagian besar habitat satwa liar di China telah hancur.
101

 

Permasalahan ketiga adalah air. Permasalahan air di China merupakan 

permasalahan yang sulit untuk dipecahkan seperti pembuangan dan pemanfaatan 

limbah yang tidak efisien. Tahun 2012 China mengalami pencemaran akut sekitar 

50%. Menurut Badan Kelautan Nasional China dalam Kompas menyatakan 

bahwa pada tahun 2012 kawasan laut seluas 68.000 kilometer persegi menjadi 

kawasan yang paling tercemar dan dua kali lipat dari tahun 2011.
102

 Sedangkan 

pada tahun sebelumnya kawasan laut yang tercemar baru sekitar 24.000 kilometer 

persegi.
103

 Badan Kelautan Nasional China juga mencatat bahwa jumlah polutan 

yang dibuang ke laut dari 72 sungai bertambah menjadi 17 juta ton sepanjang 

2012.
104

 Dari 17 juta limbah itu terdiri termasuk 46.000 ton logam berat, 93.000 

ton minyak, dan plastik.
105

 Hal ini dikarenakan banyak industri-industri China 

yang mendirikan industri di atas perairan. 

Keempat adalah permasalahan energi. China merupakan konsumen batubara 

terbesar di dunia dan peringkat kedua sebagai konsumen terbesar minyak mentah 
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dan listrik.
106

 Pada tahun 2009 total konsumsi energi China meningkat menjadi 

6,3% dibandingkan tahun 2008.
107

 Bagaimanapun mengkonsumsi energi yang 

berlebihan menyebabkan keamanan energi menjadi terancam. Dan produksi 

energi yang berbasis batubara dapat menyebabkan kekurangan sumber daya, 

efisiensi energi yang rendah, emisi tinggi dan kerusakan lingkungan. Pada 2013 

pertumbuhan permintaan listrik di China diproyeksikan lebih besar dari jumlah 

konsumsi gabungan AS dan Jepang tahun 2014.
108

 Untuk memenuhi permintaan, 

pemerintah China memperluas produksi disemua sektor energi dan batubara 

menyumbang sekitar 66% penggunaan energi di China.
109

 Bahkan penggunaan 

akan energi batubara diperkirakan akan tetap dominan pada tahun 2030.
110

 

2.3. Keikutsertaan China Dalam Forum-Forum Lingkungan 

Internasional 

2.3.1 Declaration of the United Nations Conference on the Human 

Environment 

Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia (Declaration of the 

United Nations Conference on the Human Environment), Konferensi Stockholm 

diadakan pada 16 Juni 1972 dimana tujuan utamanya adalah melindungi dan 
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memperbaiki kualitas lingkungan manusia serta upaya mencegah kerusakannya.
111

 

Konferensi ini dihadiri oleh 113 delegasi dari berbagai negara yang salah satunya 

adalah China, dihadiri oleh organisasi non-pemerintah dan wartawan dari berbagai 

negara.
112

 Konferensi ini kemudian menghasilkan “The Action Plan for the 

Human Environment” yang terdiri dari 109 resolusi dalam menjaga dan mengatasi 

kerusakan lingkungan manusia.
113

 

2.3.2 United Nations Framework Convention on Climate Change 

China meratifikasi Protokol Kyoto yaitu pada 30 Augustus 2002.
114

 

Proyokol Kyoto ini merupakan hasil konsensus dari negara yang ikut berpatisipasi 

dalam United Nations Framework Convention on Climate Change. Konvensi ini 

timbul karena adanya pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan 

konsentrasi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas manusia.
115

 Pada pertengahan 

1980an para ilmuwan telah memperingatkan bahwa pemanasan global merupakan 

hubungan sebab-akibat dari aktivitas manusia pada resiko terhadap perubahan 

iklim.
116

 Kekhawatiran ini yang kemudian menyebabkan Komite Negosiasi 

Internasional (International Negotiating Committee/INC) membentuk kerangka 

kerja terkait perubahan iklim di bawah naungan Majelis Umum PBB.
117

 Kerangka 
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kerja tersebut kemudian disepakati dan ditandangi dari 4 hingga 12 Juni 1992 di 

Rio de Janeiro yang diberlakukan pada 23 Maret 1994.
118

 

Pada dasarnya konvensi ini berfokus pada pengurangan emisi dalam 

membangun dunia yang berkelanjutan. Konvensi ini menekankan pada prinsip-

prinsip kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan kepada setiap negara. 

Konvensi ini juga membentuk satu set komitmen umum yang berlaku bagi semua 

pihak, dan satu set komitmen khusus yang berlaku bagi negara-negara maju.
119

 

Komitmen umum yang dimaksud terkait perencanaan nasional jangka panjang, 

difusi teknologi, upaya pengendalikan emisi, dan penyesuaian kebijakan 

lingkungan, serta promosi pendidikan, pelatihan, dan kesadaran publik. sedangkan 

komitmen khusus yang dimaksud adalah negara-negara maju yang terdaftar dalam 

annex akan membatasi emisi dan memberikan kompensasi terhadap negara-negara 

berkembang.
120

 Untuk menjalankan tujuan dari konvensi UNFCCC membentuk 

badan pengambilan keputusan tertinggi yang disebut dengan Conference of the 

Parties (COP) dan Conferences of the Parties serving as meeting of parties to the 

Protokol Kyoto (CMP).
121

 Dimana COP/CMP ini merupakan sebuah pertemuan 

tahunan diantara negara-negara yang tergabung dalam United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC). Dalam pertemuan tahunan ini, akan 

dikaji pelaksanaan konvensi, memantau pelaksanaan kewajiban para pihak, 
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mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, dan memberikan 

rekomendasi kepada para pihak.
122

 

Adapun untuk menstabilkan konsentrasi GRK dan mengimplementasikan 

tujuan Konvensi pada sidang ketiga (Third Session of the Conference of Parties, 

COP-3) yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang pada tahun 1997 menghasilkan 

suatu kesepakatan bersama berupa keputusan untuk mengadopsi Protokol 

Kyoto.
123

 Protokol ini merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk 

mengurangi emisi dan mengatur mekanisme penurunannya seperti joint 

implementation, emission trading dan mekanisme pembangunan bersih (Clean 

Development Mechanism/CDM).
124

 Protokol Kyoto dibuka untuk ditandatangani 

pada 16 Maret 1998 dan secara efektif akan berlaku 90 hari setelah diratifikasi 

oleh paling sedikit 55 Pihak Konvensi, termasuk negara-negara maju.
125

  

2.3.3 United Nations Conference on Environment and Development 

China juga menghadiri United Nations Conference on Environment and 

Development di Rio de Janerio, Brazil pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992.
126

 

Konferensi ini memiliki tema besar yaitu lingkungan dan pembangunan 

berkelanjutan. Konferensi ini menghasilkan Agenda 21, Rio Declaration on 

Sustainable and Development, Statement of the Forest Principle,  UN framework 
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Convention on Climate Change, dan UN Convention on Biological Diversity.
127

 

Agenda 21 merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang disetujui sebagai 

upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan 

aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Konferensi ini juga mendorong PBB untuk 

membentuk Komisi Pembangunan Berkelanjutan (Commission on Sustainable 

Development/CSD) yang dibentuk pada Desember 1992 untuk memastikan tindak 

lanjut UNCED yang efektif seperti dalam hal pemantauan, pelaporan dan 

pelaksanaan diberbagai negara.
128

  

Sejak UNCED diadakan pemerintah China telah mengambil sikap 

tanggungjawab untuk berkomitmen dalam mengimplementasikan Agenda 21. 

Pemerintah pusat Tiongkok pada Agustus 1992 mendirikan Leading Group dari 

Agenda 21 sebagai upaya untuk memandu dan mengkordinasikan perumusan dan 

penerapan Agenda 21 di China.
129

 Kemudian pada 1994 pemerintah China 

menerbitkan strategi pembangunan berkelanjutan yaitu “Agenda 21-Buku Putih 

Tentang Populasi, Lingkungan dan Pembangunan China di Abad 21, yang 

kemudian dikenal sebagai “China‟s Agenda 21”.
130

 Strategi pembangunan 

berkelanjutan ini dimasukkan ke dalam rencana lima tahun China yang ke 

Sembilan, untuk memberitakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan 

prinsip penting negara.
131
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2.3.4 World Summit on Sustainable Development 

China juga menghadiri KTT Dunia PBB tentang Pembangunan 

Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development/WSSD), juga dikenal 

sebagai KTT Bumi II atau Rio +10 yang berlangsung di Johannesburg, Afrika 

Selatan antara 26 Agustus dan 4 September 2002.
132

 Dimana pada saat itu China 

diwakilkan oleh H.E. Mr. Zhu Rongji (Primier of the State Council of the People's 

Republic of China). Dimana pada saat konferensi Zhu Rongji memberikan 

beberapa proposisi terkait memperluas pemahaman terkait permbangunan 

berkelanjutan, kedua terkait membangun kemitraan yang sehat dan saling 

menguntungkan sebagai upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, ketiga 

memperkuat kerjasama teknologi, keempat membangun dunia yang stabil dan 

damai sebagai pelaksanaan pembagunan berkelanjutan yang aman.
133

 KTT dunia 

ini menghasilkan rencana implementasi yang diimplementasikan oleh negara-

negara yang hadir dan penegasan kembali dari negara-negara partisipasi untuk 

berkomitmen secara tegas untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
134

 

2.3.5 Earth Summit 2012 

China juga turut hadir dalam Earth Summit 2012 atau dikenal dengan 

Konferensi Rio+20 yang bertujuan untuk merekonsiliasi pengembangan ekonomi 
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dan lingkungan. Konferensi ini berlangsung pada 20-22 Juni 2012 di Rio de 

Jenairo sebagai peringatan 20 tahun Konferensi Rio 1992.
135

 Konferensi ini 

menghasilkan dokumen yang berjudul “The Future We Want”, dimana dokumen 

ini berisikan visi dan misi bersama dalam membangun dunia yang 

berkelanjutan.
136

 Dokumen ini berisikan 5 chapter dan 283 komitmen yang akan 

dijalankan oleh negara-negara yang secara sukarela maupun terikat 

mengimplementasikannya.
137

 Konferensi ini juga mengusung tema besar yaitu 

Green Economy dimana visi utamanya adalah pengembangan ekonomi dan 

masyarakat yang berkesinambungan dengan lingkungan.
138

 Memandang bahwa 

pengembangan teknologi ramah lingkungan yang berpihak pada lingkungan harus 

segera direalisasikan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem. 

Pada saat itu China diwakili oleh Mr. Sha Zukang yang menjabat sebagai 

wakil sekretaris jenderal untuk urusan ekonomi dan sosial. Dalam Konferensi ini 

Sha Zukang menyampaikan bahwa China sebagai negara yang sadar akan 

keberlangsungan ekosistem mengejar penerapan ekonomi hijau sebagai atau 

peradaban ekologis sebagai prinsip utama dalam pembangunan China.
139

 Sha 

Zukang juga menambahkan bahwa pemerintah China telah menetapkan target 

mencakup penggunaan energi bahan bakar non-fosil dan pengurangan konsumsi 

energi, serta melakukan peningkatan pada efisiensi sumberdaya dan pengurangan 
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emisi.
140

 Keikutsertaan China dalam berbagai forum-forum lingkungan 

internasional telah dapat membangun kesadaran bagi pemerintah China terkait 

pentingnya membangun peradaban ekologis. Dalam hal ini pemerintah China 

mencoba menjadi inisiator untuk melindungi masyarakat dan lingkungan mereka 

tanpa harus menghentikan pembangunan.  

2.4. Terbentuknya Environmental Protection Law of The Peoples 

Republic of China  

Pembuatan kebijakan lingkungan adalah proses yang cukup kompleks yang 

dialami oleh negara berkembang daripada negara maju. Hal ini dikarenakan 

kebutuhan akan pembangungan untuk berkembang bagi negara berkembang 

berbeda dengan negara maju. Oleh karena itu aspek ekonomi merupakan kunci 

utama yang menyebabkan pemerintah negara berkembang mengalami dilema 

antara pembangunan dengan kebijakan lingkungan. Pada akhir 1970 permasalahan 

lingkungan menjadi suatu hal yang menarik bagi pemerintah China.
141

 Penurunan 

kualitas lingkungan yang dialami China menjadikan pemerintah mengambil 

berbagai tindakan termasuk mengadopsi hukum lingkungan untuk mengatasi 

permasalahan lingkungan.  

Sejak tahun 1979 China sudah memiliki Undang-Undang perlindungan 

lingkungan atau Environmental Protection Law, yang mana China mulai 

meluncurkan program reformasi ekonomi disertai dengan kerangka hukum untuk 
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mengatasi polusi.
142

 EPL adalah hukum dasar yang diberlakukan di China untuk 

hukum dan peraturan dalam melindungi lingkungan.
143

 Awalnya EPL diuji coba 

pada 1979 yang terdiri dari 7 chapter 33 pasal, kemudian EPL direvisi pada tahun 

1982.
144

 Selain itu, pada tahun 1985-1996 China memperkenalkan 32 Undang-

undang lingkungan yang meliputi pencegahan pencemaran oleh limbah padat, 

pencegahan dan pengendalian pencemaran di atmosfer, undang-undang tentang 

konservasi tanah dan air, produksi energi, dan penambangan mineral.
145

 Undang-

undang tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kewajiban atas 

penanganan pencemaran lingkungan, melainkan juga ditujukan sebagai bentuk 

pemenuhan kewajiban China dalam perjanjian internasional.
146

  

Pada 1989 EPL dilegalkan secara penuh oleh pemerintah China yang tediri 

dari 6 chapter 47 pasal.
147

 Undang-undang ini diumumkan oleh Komisi Tetap 

National People's Congress (NPC), dimana Undang-undang ini 

bertanggungjawab atas pembentukan biro lingkungan nasional dan lokal.
148

 

Undang-undang ini mengharuskan pelaku pencemaran lingkungan untuk 

mematuhi standar pembuangan limbah dan mengharuskan perusahaan atau pelaku 

pencemaran utnuk mengevaluasi dampak dari kegiatan produksi mereka. Selama 

dekade 1980an sampai awal 1990an hukum perlindungan lingkungan di China 

tumbuh menjadi sistem kebijakan lingkungan yang matang, serta managemen dan 
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prosedur yang sistematis.
149

 Namun perumusan EPL 1989 menghadapi 

perlawanan sehingga menimbulkan perdebatan dari departemen dan komisi lain. 

Hal ini dikarenakan mereka (departemen diluar SEPA) menyadari bahwa EPL 

yang disahkan dirasa dapat mempengaruhi kekuasaan administratif mereka.
150

 

Sehingga pemerintah internal mengurangi isi dan membatasi EPL 1989 hanya 

sebatas pada pencegahan polusi dan kontrol hukum untuk perlindungan 

lingkungan. Sejak saat itu permintaan terhadap revisi EPL tidak pernah berhenti.  

Proses pembuatan kebijakan perlindungan lingkungan di China terdiri dari 

tiga otoritas badan politik yaitu pertama Komite Perlindungan Lingkungan 

(Environment and Recourses Protection Committee/ERPC) dari Kongres Rakyat 

Nasional (National People‟s Congress/NPC)
151

, National People's Congress 

(NPC) adalah badan legislatif tertinggi di China yang berwenang untuk mengubah 

konstitusi; membuat, mengubah dan melegalkan Undang-Undang; dan 

memetakan arah kebijakan negara seperti menerima dan menolak perjanjian 

lingkungan internasional.
152

 Kedua, Komisi Perlindungan Lingkungan (State 

Environmental Protection Commission/SEPC) dari Dewan Negara (State 

Council), badan ini bertanggungjawab dalam  penyusunan kebijakan, perumusan 

Undang-Undang dan peraturan perlindungan lingkungan.
153

 Ketiga, Badan 
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Perlindungan Lingkungan Negara (State Environmental Protection 

Agency/SEPA), badan ini bertanggungjawab dalam proses administrasi dan 

penegakan kebijakan perlindungan lingkungan.
154

 

Gambar 2.1. Pola Pembuatan Kebijakan Lingkungan China
155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema di atas merupakan struktur pemerintahan China atau aktor yang 

terlibat dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan. Pertama adalah Kongres 

Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok adalah badan kekuasaan tertinggi 

dalam negara dan badan permanennya adalah Komite Tetap Kongres Rakyat 

                                                           
154

 Ibid., 
155

 Ibid., 



57 

 

Nasional.
156

 Adapaun tugas dan fungsi dari NPC adalah melakukan amandemen 

pada Konstitusi dan mengawasi penegakannya.
157

 Namun, amandemen Konstitusi 

harus diusulkan oleh Komite Tetap NPC atau oleh seperlima atau lebih dari deputi 

NPC, dan mereka harus disahkan oleh dua pertiga suara mayoritas dari semua 

deputi.
158

 Kongres Rakyat Nasional telah membentuk Komite Perlindungan 

Lingkungan dan Sumber Daya, yang bertugas dalam mengatur formulasi dan 

pemeriksaan undang-undang.
159

 Hal tersebut dirancang untuk melindungi 

lingkungan dan sumber daya, serta menyiapkan laporan dalam melakukan 

pengawasan terhadap penegakan hukum.
160

 Kongres rakyat di beberapa provinsi, 

kota dan daerah juga telah membentuk organisasi dan komisi perlindungan 

lingkungan dan sumber daya sebagai upaya untuk menegakkan dan mengawasi 

implementasi dari peraturan lingkungan di daerah kewenangan masing-masing.
161

  

Kedua, Dewan negara merupakan lembaga tertinggi eksekutif yang 

berwenang dalam mengadopsi tindakan administratif, memberlakukan peraturan 

administratif dan mengeluarkan keputusan dan perintah sesuai dengan Konstitusi 

dan Undang-Undang lainnya.
162

 Adapun tugas dari Dewan Negara yaitu 

mengajukan proposal ke Kongres Rakyat Nasional atau Komite Tetapnya, 
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merumuskan tugas dan tanggung jawab kementerian dan komisi dari Dewan 

Negara, merumuskan pembagian fungsi dan wewenang yang terperinci antara 

Pemerintah Pusat dan organ-organ administrasi Negara provinsi, daerah otonom, 

dan kotamadya langsung di bawah Pemerintah Pusat, menyusun dan 

melaksanakan rencana pembangunan ekonomi dan sosial nasional dan anggaran 

negara, serta menyimpulkan perjanjian dan perjanjian dengan negara asing;
163

 

Dewan Negara juga memiliki Komite Perlindungan Lingkungan, yang mana 

badan ini sebagai konsultasi dan koordinasi Dewan Negara untuk pekerjaan 

perlindungan lingkungan.
164

 Tugas utamanya adalah mempelajari dan memeriksa 

prinsip, kebijakan dan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengembangan 

ekonomi negara dan perlindungan lingkungan, memberikan panduan dan 

koordinasi.
165

 Pemerintah rakyat di tingkat provinsi, kota dan kabupaten juga telah 

membentuk komite perlindungan lingkungan yang sesuai. Dewan Negara di 

beberapa provinsi, kota dan daerah juga telah membentuk organisasi dan komisi 

perlindungan lingkungan dan sumber daya sebagai upaya untuk menegakkan dan 

mengawasi implementasi dari peraturan lingkungan di daerah kewenangan 

masing-masing.
166

 

Ketiga, State Environmental Protection Agency (SEPA) atau yang 

sebelumnya disebut National Environmental Protection Agency (NEPA) 

merupakan lembaga formal China yang bertanggungjawab untuk mengumumkan 
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Undang-undang lingkungan ke dalam peraturan yang mengandung rumusan 

kebijakan terkait pengelolaan lingkungan, konservasi, perlindungan dan 

pelaksanaan peraturan lingkungan.
167

 SEPA adalah unit administrasi lingkungan 

utama dan menerima semua pendanaan dari Dewan Negara (State Council) dan 

SEPA terdiri dari sembilanbelas departemen.
168

  

SEPA dulu dikenal dengan sebagai Environmental Protection Office (EPO) 

yang didirikan pada tahun 1974 dengan 20 staf di bawah yuridiksi Dewan Negara 

sampai 1988.
169

 Pada tahun 1982 EPO dari Dewan Negara dipindahkan dalam 

Kementrian Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan (Ministry of Urban and Rural 

Construction/MURCEP) dengan 60 staf, kemudian pada tahun 1984 EPO diganti 

dengan nama National Environmental Protection Bureau (NEPB) dengan 120 

staf.
170

 Bersamaan dengan NEPB, China membentuk State Environmental 

Protection Commission (SEPC) di bawah yuridiksi Dewan Negara untuk 

mengkoordikansikan kebijakan dengan berbagai badan lingkungan hidup di 

China.
171

 Maka dalam hal ini terdapat dua institusi untuk mengawasi dan 

melaksanakan Undang-undang lingkungan hidup yaitu NEPB dan SEPC. Adanya 

dua institusi tersebut justru menimbulkan masalah koordinasi sehingga berganti 

nama menjadi National Environmental Protection Agency (NEPA) di bawah 

kendali Dewan Negara.
172
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Pada tahun 1998 National People‟s Congress melakukan reformasi 

administrasi berupa pengkoordinasian ulang, pergantian personel dan 

pengurangan terhadap alokasi anggaran.
173

 Sehingga konsekuensinya, NEPA 

secara resmi berubah menjadi State Environmental Protection Administration 

(SEPA). Kemudian pada tahun 2008 State Environmental Protection 

Administration (SEPA) direstrukturisasi dan diganti namanya dengan Ministry of 

Environmental Protection (MEP).
174

 Hal ini dilakukan pemerintah China sebagai 

upaya untuk menigkatkan kinerja SEPA dan akan dilibatkan secara keseluruhan 

dalam proses pembuatan kebijakan.
175

 

Kemudian dalam memantau pelaksanaan peraturan lingkungan SEPA 

dibantu oleh Environmental Protection Bureau (EPB). Saat ini terdapat 29 EPB 

yang berada pada tingkat provinsi, 53 EPB pada tingkat kota dan 9 EPB pada 

tingkat kabupaten. Adapun tugas utama dari EPB adalah menerapkan peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh MEP pada tingkat lokal dan 

melakukan kerjasama baik dengan industri lokal maupun pemerintah untuk 

memastikan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.
176

  

Adapun perbedaan tugas dari NPC, Dewan Negara dan MEP/SEPA adalah 

Dewan Negara bertugas dalam masalah administrasi terkait penyusunan rencana 

pembangunan ekonomi dan sosial. Sedangkan NPC bertugas dalam 

mengamandemen UU dan melakukan pengawasan. Kemudian komite lingkungan 
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lokal dari NPC bertugas dalam hal pemeriksaan laporan dalam penegakan UU. 

Lalu MEP bertugas dalam pembuatan kebijakan, program dan rencana nasional 

dalam hal lingkungan. MEP juga membimbing dan melakukan koordinasi dengan 

EPB dalam tanggap darurat lingkungan. kemudian MEP bertanggungjawab dalam 

mencapai target pengurangan polusi nasional, pencegahan pencemaran 

lingkungan dan evaluasi kualitas lingkungan. Dalam lingkup komite lingkungan 

lokal (EPB) bertugas dalam mengimplementasikan UU dan kebijakan yang sudah 

dikeluarkan oleh MEP.  

Sejak 1980 China turut berpartisipasi aktif dalan kerjasama lingkungan 

internasional. China telah menandatangani dan meratifikasi lebih dari 20 

perjanjian lingkungan bilateral maupun multilateral.
177

 Pada 2002 China telah 

meratifikasi Protokol Kyoto tentang perubahan iklim, kemudian China juga telah 

bergabung dengan International Tropical Timber Agreement, International 

Convention on Whaling, Convention on Wetlands of Interntional Important, 

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, Convention on the 

Prevention of Marine Pollution, and Convention for the Conservation of Atlantic 

Tunas. Keikutsertaan China dalam berbagai kerjasama internasional telah 

mendorong China untuk menyampaikan tiga laporan nasional (national report), 

laporan nasional terkait lingkungan dan pembangunan telah disampaikan dalam 

UN Conference pada 1992, kemudian laporan terkait Agenda 21 yang 

disampaikan kepada Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB, dan laporan 
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dokumentasi terkait pembangunan berkelanjutan yang dirilis pada 1997.
178

 

Laporan tersebut menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh China untuk 

memperbaiki Undang-Undang dan peraturan standar lingkungan. Hal ini 

dilakukan China untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan dilakukan untuk 

membawa Undang-Undang nasional sesuai dengan mandat peraturan 

internasional, mengingat China juga termasuk dalam anggota Global 

Environmental Facility (GEF).
179

 GEF adalah organisasi keuangan dunia, dimana 

dana GEF tersedia bagi negera-negara berkembang untuk memenuhi tujuan dari 

konservasi dan kesepakatan lingkungan internasional.
180

  

China juga telah menegosiasikan lebih dari 30 perjanjian bilateral mengenai 

perlindungan lingkungan dengan 27 negara dan telah menandatangani perjanjian 

kerjasama bilateral dengan 10 negara untuk mengatasi masalah di bidang 

keselamatan dan pengelolaan nuklir.
181

 Negara-negara yang menjalin hubungan 

kerjasama lingkungan dengan China antara lain seperti Kanada, dimana Kanada-

China melakukan kerjasama untuk meningkatkan integrasi pengelolaan 

lingkungan, perubahan iklim dan pertimbangan pembangunan berkelanjutan ke 

dalam kebijakan mereka.
182

 Kemudian pada 1997 China melakukan kerjasama 

dengan US atau disebut dengan US-China Forum on Environment and 

Development sebagai upaya untuk memperbaiki usaha bilateral di bidang energi, 
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bioteknologi, dan kesehatan masyarakat.
183

 Pada tahun 2008 China juga 

berkerjasama dengan New Zeland untuk mempromosikan kebijakan dan praktik 

lingkungan yang sehat, untuk meningkatkan kapasitas dan kemakmuran kedua 

negara, serta untuk menangani permasalahan lingkungan, dan melakukan promosi 

dalam pembangunan berkelanjutan.
184

 Pada tahun 2009 China menjalin kerjasama 

bilateral dengan India dalam menangani perubahan iklim dan untuk 

mengintensifkan kolaborasi, khususnya di bidang efisiensi energi, energi 

terbarukan, teknologi energi bersih, pertanian berkelanjutan dan penghijauan.
185

 

Kemudian pada tahun 2011 China mendirikan forum dengan Jepang yang disebut 

dengan Japan-China Low-Carbon Society Forum.
186

 Forum ini didirikan atas 

dasar keinginan kedua negara sebagai upaya menuju masyarakat rendah karbon di 

Jepang dan China.
187

 

Dilihat dari aspek kerjasama bilateral yang dilakukan oleh pemerintah China 

menunjukkan bahwa China serius dalam menangani degrasi lingkungan yang 

dihadapi. Argument tersebut juga diperkuat dengan adanya pembaruan atau 

amandemen China atas hukum perlindungan lingkungan yang diberlakukan. Pada 

tanggal 24 April 2014 National People's Congress China menyampaikan 
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perbaruan Environmental Protection Law.
188

 EPL tersebut mengandung tujuh bab 

dan 70 klausul, yang mana EPL ini merupakan EPL baru menggantikan yang lama 

yang telah dirilis 25 tahun yang lalu yang terdiri dari enam bab dan 47 klausul.
189

 

EPL secara substansial telah direvisi sebanyak empat kali sebelum dapat 

tercapainya kesepakatan antara anggota Ministry of Environmental Protection 

(MEP) yang ingin melakukan perubahan pada lingkungan, dan antar anggota dari 

kementrian yang lain yang ingin fokus terhadap isu-isu individual.
190

 Pada tahun 

1995 sampai dengan 2011 NPC telah menerima 78 proposal untuk merevisi EPL. 

Komite Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya (EPRCC) dari 

NPC telah melakukan review selama tiga tahun dan Komite Tetap NPC secara 

resmi memasukkan revisi EPL sebagai agenda legislatif. Revisi ini dilakukan 

sebagai bentuk kekhawatiran terhadap kualitas lingkungan, dan hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya peningkatan pengaduan oleh masyarakat terkait 

lingkungan.
191

 

EPL baru ini diterima oleh media dengan tanggapan positif dan dinilai 

bahwa pemerintah China serius dalam menangani permasalahan ini. Beberapa 

media bahkan menyebut bahwa Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang 

lingkungan yang paling ketat dan berkuasa dalam sejarah negara China.
192

 EPL ini 

terkenal karena beberapa alasan, pertama ini merupakan dasar yang penting untuk 
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untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
193

 Karena mencakup seperti 

penetapan sistem pemantauan untuk pengelolaan sumberdaya dan lingkungan, 

mengidentifikasi dan melindungi daerah yang rapuh ekologis dan area fungsi 

ekologis yang penting, serta meningkatkan program pembayaran untuk 

kompensasi lingkungan. Kedua undang-undang tersebut memasukkan bab baru 

mengenai keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, yang menekankan 

perlunya transparansi yang lebih besar berkenaan dengan isu lingkungan dan 

pencemaran dan mendorong institusi, organisasi, dan individu untuk melaporkan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan.
194

 Ketiga, EPL yang diperbaharui 

melimpahkan kepada pemerintah daerah dan badan perlindungan lingkungan 

hidup dengan kekuatan peraturan yang lebih besar dan memberlakukan hukuman 

yang sangat keras terhadap pelanggaran, dan pada saat yang sama membuat 

pemerintah kota memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi ketika gagal 

memperbaiki kualitas lingkungan lokal.
195
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