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BAB II 

Kesepakatan Tentang Global Environment dalam Paris 

Agreement 

Bab ini akan membahas mengenai Paris Agreement yang merupakan 

konvensi tentang lingkungan besreta respon negara-negara terhadap urgensi isu 

lingkungan hidup dalam pandangan negara-negara. Bagian pertama akan 

memaparkan tentang awal sejarah mengenai perubahan iklim dan konvensi pra 

Paris Agreement. Bagian berikutnya akan membahas tentang Paris Agreement 

beserta tujuan dan dinamika yang ada. Pada bagian tersebut pembahasan akan 

berfokus pada perdebatan tentang isu lingkungan dan perubahan iklim global 

dalam berbagai Konvensi Internasional Paris Agreement . 

2.1 Perdebatan Tentang Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim Global Dalam 

Berbagai Konvensi Internasional Pra Paris Agreement 

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau 

tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi 

atmosfer secara global serta bariabilitas iklim alamiah yang teramati dalam kurun 

waktu yang dapat dibandingkan.

15 Meningkatnya industrialisasi, pembangkit listrik, transportasi, gas 

metana, dan penggundulan hutan mengakibatkan perubahan iklim yang dapat 

menjadi ancaman global. Setelah terjadinya revolusi industri banyak negara yang 

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

Geofisika Pasal 1 Ayat 18, diakses dalam www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_31.pdf pada hari 
rabu 28 maret 2018 | 12:57 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_31.pdf
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meningkatkan perindustrian sebagai suatu yang wajib untuk meningkatkan 

produksi dalam negeri mereka.  

Banyak faktor yang dapat menyebabkan perubahan keseimbangan energi 

bumi yaitu  

1. Variasi energi matahari mencapai bumi 

2. Perubahan reflektifitas atmosfer dan permukaan bumi 

3. Perubahan efek rumah kaca, mempengaruhi jumlah panas yang 

ditahan oleh atmosfer 

Ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi , baik dapat dipantulkan kembali 

ke ruang angkasa atau diserap oleh bumi. Setelah diserap, planet melepaskan 

sebagian energi kembali ke atmosfer sebagai panas (radiasi inframerah). Gas 

rumah kaca (GRK) seperti uap air (H2O), CO2, metana (CH4) menyerap energi, 

memperlambat atau mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa. Dengan cara 

ini, GRK bertindak seperti selimut, membuat bumi lebih hangat dari pada 

seharusnya. Proses ini dikenal sebagai “efek rumah kaca”.16 GRK sendiri 

meningkat dengan adanya perindustrian yang meningkat dan menjadi ancaman 

global. Perubahan tersebut membuat inisiatif untuk membuat konvensi lingkungan 

untuk menemukan solusi mencegah ancaman perubahan iklim. 

  

A. Konferensi Stockholm 

 Pasca perang dunia II yang mengalami banyak kerugian akibat perang 

membuat negara-negara melakukan masa perbaikan dengan memperbaiki dan 

                                            
16 Penyebab Perubahan Iklim dan Pemanasan Global diakses dalam 

https://www.lingkunganhidup.co/penyebab-perubahan-iklim-pemanasan-global/  pada hari rabu tanggal 28 
maret 2018 | 23:02 wib.   

https://www.lingkunganhidup.co/penyebab-perubahan-iklim-pemanasan-global/
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meningkatkan ekonomi mereka yang cukup panjang dengan berfokus pada 

pembangunan dan produksi. Perindustrian adalah cara terbaik untuk 

meningkatkan hasil produksi dalam negeri dan ekonomi negara sehingga banyak 

negara-negara yang meningkatkan perindustrian. Meningkatnya perindustrian 

mempunyai dampak yang terlupakan dengan pesatnya pembangunan dan juga 

produksi yaitu lingkungan hidup yang dari waktu ke waktu mulai rusak akibat 

dampak dari perindustrian. Pada 5 juni 1972 di ibukota Swedia, mereka mulai 

membangun tanggapan mereka dalam membentuk konferensi PBB tentang 

lingkungan manusia. KTT PBB  pertama yang membahas mengenai lingkungan 

dan acara yang benar benar menempatkan masalah politik global.17  

 Rachel Carson yang menerbitkan buku berjudul Silent Spring yang 

membahas tentang lingkungan hidup sehingga menuai banyak perhatian dan 

meningkatnya kepedulian akan lingkungan hidup, "Motivasi saya adalah pesan 

dari Rachel Carson dan bukunya Silent Spring ,"kenang Jan-Gustav Strandenaes 

sebagai ketua badan lingkungan dan pemerintahan. Daya dorong utama Silent 

Spring adalah kerusakan yang ditimbulkan pada satwa liar Amerika dengan 

penggunaan sembarangan herbisida dan pestisida baru.18 Kesadaran negara-negara 

akan dampak lingkungan hidup akhirnya mulai membuat perhatian dan membuat 

KTT tersebut untuk menangani lebih lanjut masalah lingkungan hidup. Pemicu 

adanya Stockholm juga berasal dari orang-orang yang selamat dari bencana Minamata, 

keracunan, gejala fisik - mental dan perusahaan menutup-nutupi  oleh perang veteran di 

Vietnam, di mana penggunaan militer AS bahan kimia defoliant tentara Amerika  

                                            
17 BBC,Stockholm : Birth Of The Green Generation. Diakses dalam http://www.bbc.com/news/science-

environment-18315205  pada hari Rabu 4 April 2018 | 17:44 WIB. 
18 Ibid. 

http://www.bbc.com/news/science-environment-18315205
http://www.bbc.com/news/science-environment-18315205
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berusaha menghancurkan tentara gerilya dengan merampas hutan dan ladang, dengan 

biaya besar bagi kesehatan masyarakat.19 

 Konferensi PBB tentang Lingkungan hidup di Stockholm dapat dianggap 

sebagai suatu kesadaran masyarakat internasional dalam pentingnya kerja sama 

penanganan masalah lingkungan hidup dan menjadi titik awal pertemuan 

berikutnya yang membicarakan masalah pembangunan dan lingkungan hidup. 

Konferensi Stockholm dengan motto Only One Earth (Hanya Satu Bumi) itu 

menghasilkan deklarasi dan rekomendasi yang dapat dikelompokkan menjadi lima 

bidang utama yaitu permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, 

pendidikan dan pembangunan20.  

 . Konferensi tersebut tidak disambut hangat dan kurang berjalan mulus 

dalam sebuah perpolitikan global. Respon negatif negara berkembang mengenai 

KTT Stockholm adalah suatu ungkapan pemikiran mereka bahwa konferensi 

tersebut dapat merugikan mereka dalam perkembangan serta menguntungkan 

negara maju. Maurice Strong sebagai diplomat lingkungan hidup dari kanada 

menyatakan  

“Negara-negara berkembang sedang mempertimbangkan memboikot konferensi 

itu. Mereka mengira kekhawatiran baru 'lingkungan' ini adalah untuk orang kaya 

dan akan mengalihkan perhatian dari keprihatinan utama mereka, yang 

merupakan bantuan kemiskinan dan melanjutkan pembangunan”. 21 

   

Uni soviet dan sekutunya juga menjauh dalam konferensi tersebut karena 

tidak memiliki kursi didalamnya sehingga keanggotaan menjadi 113 yang hadir. 

                                            
19 Ibid. 
20 Kementrian lingkungan hidup dan Republik Indonesia ,Sejarah dan Latar Belakang. Diakses dalam 

http://b3.menlh.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=134  pada hari Rabu 4 

April 2018 |18:21 WIB   
21 Ibid. BBC: Stockholm: Birth Of Green Generation 

http://b3.menlh.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=134
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Sesi negosiasi sendiri mendapati perhatian yang menuju ke negara Adidaya 

sebagai negara yang berpengaruh dalam KTT Stockholm tersebut, negosiasi 

tersebut AS di singgung oleh diplomat swedia Maurice mengenai aksinya di 

Vietnam  sebagai tindakan pengrusakan lingkungan yaitu mengenai pemboman 

sembarangan, penggunaan buldoser skala besar dan penggunaan herbisida, adalah 

suatu kemarahan sehingga disebutnya sebagai peperangan aktif ekologis dan 

didiskusikan dalam forum.22 Mengenai tindakan itu AS menolak untuk 

membahasnya dan membuat kesepakatan untuk menghentikan perburuan ikan 

Paus beserta sekutunya Inggris, Jerman, dan Belanda.  

 Forum tersebut akhirnya membuat keputusan mengenai lingkungan hidup. 

Bahwa tekhnologi dapat mencemari lingkungan dan membahayakan manusia. 

Mereka sepakat bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk tidak mencemari 

orang lain, dan bahwa spesies yang terancam memerlukan perlindungan 

internasional.23 Pencegahan pencemaran laut dengan membuang limbah dan 

pencegahan polusi dari kapal. Lebih tepatnya dalam Stockholm lebih berfokus 

dalam bidang lingkungan ekologi laut dan pencegahan pencemaran agar menjaga 

kehancuran lingkungan akibat perang.   

 

B. Rio de janeiro  

 Sejak konferensi Stockholm 1972, telah ada perjanjian lingkungan 

internasional. Kesepakatan Kualitas Air Danau Besar 1978, Konvensi Jenewa 

1979 tentang Pencemaran Udara Lintas Batas Jarak Jauh Perjanjian, Helsinki 

                                            
22 Ibid.  
23 Ibid. 
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tahun 1985 (komitmen 21 negara untuk mengurangi emisi sulfur 

dioksida)Protokol Montreal 1988 tentang zat-zat yang menguras lapisan ozon dan 

Konvensi Basel, 1989 tentang Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya.24 

Kemudian pada tahun 1992 konferensi Rio yang menjadi konferensi pertama yang 

berfokus penuh terhadap isu lingkungan yang mulai meningkatkan level ancaman 

pada global. 

 Konferensi Tingkat Tinggi Rio pada tahun 1992 adalah konferensi antara 

negara-negara di dunia yang diadakan untuk sistem kelanjutan dari perubahan 

iklim setelah konferensi Stockholm. Dari 3-14 Juni 1992, Rio de Janeiro menjadi 

tuan rumah Konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan “United 

Nation Conference Environment Development” (UNCED)25. Fokus konferensi ini 

adalah keadaan lingkungan global dan hubungan antara ekonomi, sains, dan 

lingkungan dalam konteks politik. Konferensi ini diakhiri dengan KTT Bumi, di 

mana para pemimpin dari 105 negara berkumpul untuk menunjukkan komitmen 

mereka terhadap pembangunan berkelanjutan.26 

 Isu yang menjadi topik utama dalam pertemuan Rio sendiri adalah tidak 

lain untuk mengurangi efek rumah kaca yang pesat dengan adanya perindustrian 

yang meningkat serta kelestarian hutan untuk meningkatkan serta menstabilkan 

CO2 dunia. Diskusi tentang perubahan iklim berlangsung dari Februari 1991 

hingga Mei 1992 dan diakhiri dengan konvensi kerangka kerja yang disetujui oleh 

                                            
24 Stefany Meakin, The Rio Earth Summit:Summary Of The United Nations Conference On Environment And 

Development. Diakses dalam  http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp317-e.htm   pada hari 
kamis 5 april 2018 | 13:13 
25 United Nation Conference Environment Development  (UNCED), KTT Rio dan Konferensi Rio, 

merupakan salah satu konferensi utama Perserikatan Bangsa Bangsa yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil 

dari tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 1992 
26 Ibid.Stefany 

http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp317-e.htm
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lebih dari 130 negara.27 Untuk memenuhi tujuan konferensi promosi transfer 

teknologi ke negara berkembang dan mekanisme kelembagaan untuk 

memungkinkan komunitas internasional  mengelola masalah perubahan iklim 

dalam jangka panjang, dan bekerja dengan Panel antar pemerintah tentang 

Perubahan Iklim.  Tentu dalam hal ini anggaran biaya menjadi masalah sendiri 

dalam konferensi tersebut sehingga negosiasi berjalan tidak begitu lancar. Perlu 

dicatat bahwa prinsip-prinsip konferensi menyatakan bahwa setiap kebijakan dan 

langkah-langkah untuk menangani perubahan iklim harus dengan biayanya efektif 

untuk memastikan manfaat global dengan biaya serendah mungkin.28  

 Jika negara-negara industri menginginkan perlindungan lingkungan, 

mereka harus siap untuk membayarnya. Ketegangan antara negara kaya dan yang 

miskin adalah konflik keuangan yang mendasari mereka dalam inti dari setiap 

negosiasi. Untuk menyelesaikan masalah ini PBB KTT Rio menciptakan Agenda 

21 yang merupakan sistem yang diciptakan KTT Bumi untuk solusi dalam 

permasalahan mengenai biaya dalam kesepakatan yang sering dipermasalahkan 

oleh negara berkembang dan negara maju dalam diferensiasi, disetujui oleh 

konsensus di antara para pemimpin dunia di Rio, mewakili lebih dari 98% dari 

populasi dunia. Agenda 21 berusaha untuk mendamaikan persyaratan kembar dari 

lingkungan berkualitas tinggi dan ekonomi yang sehat bagi semua orang di dunia, 

sambil mengidentifikasi bidang utama tanggung jawab serta menawarkan 

                                            
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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perkiraan biaya awal untuk sukses29 Agenda 21 membahas semua kelompok dan 

profesi yang terlibat dalam pencapaian tujuannya. 

  Ini akan mengarah pada peningkatan transfer teknologi lingkungan dan 

menyoroti kebutuhan pembiayaan dari dunia industri ke dunia berkembang. 

Sebelum KTT, Tuan Kuat, Sekretaris Jenderal UNCED, telah menetapkan 

keberhasilan sebagai minimum tambahan $10 miliar per tahun dari dari negara-

negara Barat untuk membiayai komitmen KTT di Dunia Ketiga. $ 6-7 miliar yang 

dijanjikan pada konferensi, menyiratkan awal yang baik. Angka ini didasarkan 

pada anggapan bahwa Jepang akan meningkatkan anggaran bantuannya sebesar 

50% selama lima tahun ke depan, hingga total $ 5 miliar.30 

Pada tahun 1992 dalam konferensi Rio de Janeiro melahirkan program 

kerja yang akan membuka perjanjian dan kesepakatan khusus untuk lingkungan 

hidup yaitu United Nation Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC), negara-negara bergabung dengan perjanjian internasional, sebagai 

kerangka kerjasama internasional untuk memerangi perubahan iklim dengan 

membatasi peningkatan suhu global rata-rata dan perubahan iklim yang 

dihasilkan, dan mengatasi dampak yang, pada saat itu, tak terhindarkan.31 Dalam 

konvensi ini negara negara di bagi menjadi tiga bagian dalam sudut pandang 

ekonomi, industri, dan emisi gas yaitu. 

1. Annex I : Annex I termasuk negara-negara industri yang menjadi 

anggota OECD (Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan 

                                            
29 Rio Declaration , diakses dalam http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF  pada hari kamis 4 april 

2018 |14:16 WIB 
30 Ibid. 

31 United Nation Framework Convention on Climate Change, diakses dalam 
http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php   pada hari minggu   8 april 2018 | 15:59 WIB 

http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php
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Ekonomi) pada tahun 1992, ditambah negara-negara dengan 

ekonomi dalam transisi (Pihak EIT), termasuk Federasi Rusia, 

Negara Baltik, dan beberapa Pusat dan Negara Eropa Timur. 

 

2. Annex II : Annex II terdiri dari anggota OECD Annex I, tetapi 

bukan Pihak EIT. Mereka diharuskan menyediakan sumber daya 

keuangan untuk memungkinkan negara-negara berkembang untuk 

melakukan kegiatan pengurangan emisi berdasarkan Konvensi dan 

untuk membantu mereka beradaptasi dengan efek merugikan dari 

perubahan iklim. Selain itu, mereka harus "mengambil semua 

langkah praktis" untuk mempromosikan pengembangan dan 

transfer teknologi ramah lingkungan ke Pihak EIT dan negara 

berkembang. Pendanaan yang diberikan oleh Pihak Annex II 

sebagian besar disalurkan melalui mekanisme keuangan Konvensi. 

 

3. Non-Annex : Non-Annex I sebagian besar adalah negara 

berkembang. Kelompok-kelompok tertentu dari negara-negara 

berkembang diakui oleh Konvensi sebagai sangat rentan terhadap 

dampak negatif perubahan iklim, termasuk negara-negara dengan 

wilayah pesisir rendah dan mereka yang rentan terhadap 

penggurunan dan kekeringan. Lainnya (seperti negara-negara yang 

sangat bergantung pada pendapatan dari produksi dan perdagangan 

bahan bakar fosil) merasa lebih rentan terhadap dampak ekonomi 
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potensial dari langkah-langkah respons perubahan iklim. Konvensi 

menekankan kegiatan yang menjanjikan untuk menjawab 

kebutuhan dan kekhawatiran khusus dari negara-negara rentan ini, 

seperti investasi, asuransi, dan transfer teknologi.32 

Negara-negara dibagi menjadi tiga bagian dalam konferensi kemudian 

dimulai adanya pertemuan para pihak pada tahun 1994 tepatnya 21 maret 

UNFCCC atau Konvensi kerangka kerja Perubahan Iklim mulai diberlakukan.  

Dengan berlakunya Konvensi Perubahan Iklim maka dimulailah Pertemuan Para 

Pihak Conferences of the Parties (COP) yang berfungsi untuk mempertemukan 

pihak-pihak yang menyepakati berbagai komitmen dan tindak lanjut UNFCCC. 

COP pertama diadakan di Berlin, Jerman pada tahun 1995 yang menghasilkan 

Mandat Berlin (Berlin Mandate)33 yang berisi persetujuan para pihak untuk 

memulai proses yang memungkinkan untuk mengambil tindakan pada masa 

setelah tahun 2000, termasuk menguatkan komitmen negara-negara maju melalui 

adopsi suatu protokol atau instrumen legal lainnya. 

 

 

C. Protokol Kyoto 

Pada pertemuan COP-3 pada 11 Desember 1997 di Jepang  mendapati 

kesepakatan baru yaitu Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah perjanjian 

internasional yang terkait dengan UNFCCC, yang mengikat para pihaknya dengan 

                                            
32 Ibid 
33 Pramudias,Andrianto. Universitas Indonesia , Dari Kyoto Protocol 1997 Hingga Paris Agreement 2015: 

Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean.diakses dalam 

http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/download/119/196  pada hari minggu 8 april 2018 | 
16:16   WIB 

http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/download/119/196
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menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara internasional. 

Protokol Kyoto diadopsi di Kyoto, Jepang, pada 11 Desember 1997 dan mulai 

berlaku pada 16 Februari 2005. Latar belakang Kyoto Protocol tidak lain adalah 

untuk pengurangan emisi gas dunia yang ditujukan kepada negara-negara yang 

sampai sekarang tidak mampu untuk mengurangi emisi gas mereka dan 

membutuhkan suatu mekanisme baru yang dapat meringankan beban mereka 

untuk bisa mengurangi emisi gas tersebut, terutama negara-negara yang termasuk 

dalam Annex I.  

Dalam pengurangan emisi dunia negara negara pada dasarnya bertanggung 

jawab atas meningkatnya emisi gas sebagai akibat kegiatan industri selama 150 

tahun, dan Protokol untuk menempatkan beban negara negara  untuk menanggung 

beban bersama namun dalam tingkatan yang berbeda yaitu negara maju 

mengurangi emisi lebih tinggi di banding negara berkembang  "tanggung jawab 

bersama tetapi berbeda." Selama periode komitmen pertama, 37 negara industri 

dan Komunitas Eropa berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 

hingga rata-rata lima persen terhadap tingkat 1990.34 Setiap negara yang termasuk 

Annex I memiliki komitmen yang berbeda untuk mengurangi emisinya, misalnya 

Austria berkewajiban mengurangi 13% tingkat emisinya dibandingkan level 

emisinya di tahun 1990.35 Selama periode komitmen kedua, Para Pihak 

berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK paling sedikit 18 persen di bawah 

tingkat 1990 dalam periode delapan tahun dari 2013 hingga 2020 Namun, 

komposisi Para Pihak dalam periode komitmen kedua berbeda dari yang 

                                            
34 Kyoto Protocol Introduction. Diakses dalam http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php  pada hari 

jumat 13 april 2018 | 14:23 WIB. 
35 Ibid.Adrianto hal 80 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
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pertama.36 Dibawah Protokol ini negara negara harus memenuhi target yang sudah 

ditentukan, oleh karena itu Protokol Kyoto sendiri menawarkan tiga mekanisme 

untuk membantu mewujudkan target tersebut yaitu : 

1. Joint Implementation (JI), mekanisme yang memungkinkan negara-negara 

maju untuk membangun proyek bersama yang dapat menghasilkan kredit 

penurunan atau penyerapan emisi GRK. 

2. Emission Trading (ET), mekanisme yang memungkinkan sebuah negara 

maju untuk menjual kredit penurunan emisi GRK kepada negara maju 

lainnya. ET dapat dimungkinkan ketika negara maju yang menjual kredit 

penurunan emisi GRK memiliki kredit penurunan emisi GRK melebihi 

target negaranya. 

3. Clean Development Mechanism (CDM), mekanisme yang memungkinkan 

negara non-ANNEX I (negara-negara berkembang) untuk berperan aktif 

membantu penurunan emisi GRK melalui proyek yang diimplementasikan 

oleh sebuah negara maju. Nantinya kredit penurunan emisi GRK yang 

dihasilkan dari proyek tersebut dapat dimiliki oleh negara maju tersebut. 

CDM juga bertujuan agar negara berkembang dapat mendukung 

pembangunan berkelanjutan, selain itu CDM adalah satu-satunya 

mekanisme di mana negara berkembang dapat berpartisipasi 

dalam Protokol Kyoto.37 

                                            
36 Ibid. Kyoto Protocol Introduction 
37 Negotiaion : Protokol Kyoto, diakses dalam 

https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/negotiation_kyoto_p.cfm 
pada hari sabtu 14 april 2018 | 17:40 WIB 

https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/negotiation_kyoto_p.cfm
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Mekanisme di atas adalah program kerja dari protokol kyoto yang akan membantu 

negara yang menyepakati kesepatan Protokol Kyoto. Mekanisme ini berlangsung 

sampai 2020 sesuai target yang sudah di tentukan. Protokol Kyoto, sebagai 

perluasan kesepakatan Earth Summit 1992 di Rio de Janeiro, mencatat komitmen 

negara-negara industri, untuk sampai tahun 2012 mengurangi emisi gas kaca 

sedikitnya 5% di bawah emisi pada tahun 1990. Di samping itu, negara-negara 

kaya bisa menambah atau mempertahankan kuota emisi gas yang dimilikinya, 

melalui sistim pembelian, penukaran atau dengan berinvestasi dalam proyek 

energi bersih di negara-negara berkembang. Sementara, tidak ada penetapan target 

emisi yang mengikat bagi negara-negara miskin dan berkembang, kecuali untuk 

secara umum mengurangi polusi. 

  Protokol Kyoto adalah perluasan kesepakatan Earth Summit 1992 di Rio 

de Janeiro, mencatat komitmen negara-negara industri, untuk sampai tahun 2012 

mengurangi emisi gas kaca sedikitnya 5% di bawah emisi pada tahun 1990. Di 

samping itu, negara-negara kaya bisa menambah atau mempertahankan kuota 

emisi gas yang dimilikinya, melalui sistim pembelian, penukaran atau dengan 

berinvestasi dalam proyek energi bersih di negara-negara berkembang. Sementara, 

tidak ada penetapan target emisi yang mengikat bagi negara-negara miskin dan 

berkembang, kecuali untuk secara umum mengurangi polusi.38  

Respon positif oleh berbagai negara terhadap Protokol Kyoto sangat baik 

namun dari berbagai negara yang menyepakati kesepakatan tersebut Amerika 

Serikat menolak untuk meratifikasi sehingga mempunyai pengaruh terhadap 

                                            
38 Menjajaki kesepakatan baru – Konferensi Iklim Copenhagen. Diakses dalam 

http://www.dw.com/id/menjajaki-kesepakatan-baru-konferensi-iklim-kopenhagen/a-4972084  pada hari jumat 
27 april 2018 | 04:39 WIB 

http://www.dw.com/id/menjajaki-kesepakatan-baru-konferensi-iklim-kopenhagen/a-4972084
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negara-negara lain. Secara signifikan, AS menolak Protokol Kyoto dimana 

George Bush berpendapat bahwa pengurangan 5% yang dibutuhkan oleh Kyoto 

akan "menghancurkan ekonomi Amerika" sementara tidak menuntut ekonomi 

yang sedang tumbuh.39 Melihat bahwa penolakan dari negara yang paling 

berpengaruh yang mengedepankan kepentingan negara ini tidak jauh dari alasan 

AS untuk menolak ratifikasi tersebut, dan hak untuk menolakpun bisa dilakukan. 

Negara yang memancarkan 35% gas rumah kaca di dunia menurut Lampiran I 

dari Protokol Kyoto40 ini sangat penting untuk meratifikasi  kesepakatan tersebut 

dilihat dari emisi gas negara yang dihasilkan . Meskipun Protokol Kyoto dapat 

diberlakukan tanpa Amerika Serikat meratifikasi, ini adalah jumlah emisi planet 

yang tinggi untuk di hiraukan.  

 Lalu pada tahun 2007 di Indonesia dilaksanakan Konvensi Rio di bali 

pada tanggal 3 sampai 15 Desember. Konvensi ini adalah lanjutan dari proges 

Protokol Kyoto beserta komitmen sebagaimana Para Pihak dalam negosiasi untuk 

perkembangan pembangunan serta lingkungan dunia. Visi jangka panjang 

diperkenalkan oleh Bali Action Plan pada tahun 2007, menetapkan batas waktu 

untuk negosiasi untuk mencapai kesepakatan pengganti Protokol Kyoto, yang 

akan berakhir pada tahun 2012. Diharapkan perjanjian akan dicapai pada bulan 

Desember 2009.41 

                                            
39 Q&A : Copenhagen Climate Change Conference, di akses dalam 

https://www.theguardian.com/environment/2009/may/01/q-and-a-copenhagen-summit  pada hari jumat 27 

april 2018| 03:43 WIB 
40 Gecas,Rama. Penolakan AS Untuk Meratifikasi Protoc 
kol Kyoto. Diakses dalam  http://www-pub.naz.edu/~rgecas7/problem.htm   pada hari sabtu 14 april 2018 

|17:58 WIB 
41 From Rio to Paris a History of Climate Change Summits. Diakses dalam 

http://www.france24.com/en/20151130-timeline-climate-change-negotiations-kyoto-copenhagen-cop21  pada 
hari selasa 17 april 2018 | 06:21 WIB 

https://www.theguardian.com/environment/2009/may/01/q-and-a-copenhagen-summit
http://www-pub.naz.edu/~rgecas7/problem.htm
http://www.france24.com/en/20151130-timeline-climate-change-negotiations-kyoto-copenhagen-cop21


32 
 

Dari Bali in Action dalam rangkuman negosiasi para pihak sendiri untuk 

menyelesaikan misi dalam meningkatkan implementasi Konvensi atas mencapai 

tujuan utamanya sesuai dengan prinsip dan komitmen, serta menegaskan bahwa 

pembangungan ekonomi dan sosial serta pengentasan kemiskinan adalah prioritas 

Global , dan untuk menanggapi laporan penilaian keempat panel antar pemerintah 

tentang perubahan iklim bahwa pemanasan sistem iklim adalah sebuah keharusan. 

pengurangan emisi global akan secara mendalam akan diperlukan untuk mencapai 

tujuan akhir dari Konvensi.42 

Pertemuan selanjutnya dua tahun setelah Bali in Action tepatnya pada 7 

desember 2009 COP ke 15 yaitu lanjutan mengenai Konferensi Rio di 

Copenhagen Denmark, dalam pertemuan di hadiri oleh para menteri perwakilan 

negara negara untuk membahas perkembangan Konvensi.43Konferensi Tingkat 

Tinggi  tersebut membahas tujuan yang dicapai dan  penerus Protocol Kyoto yang 

akan habis pada tahun 2012. Diskusi dalam pertemuan tersebut adalah tidak jauh 

dari negara-negara yang mempunyai peningkatan emisi gas pertahun seperti 

China , AS ,dan India. Keinginan besar yang ingin di capai dalam pengurangan 

emisi gas dunia menuai banyak perdebatan mengenai siapa negara yang harus 

melakukan pemotongan emisi gas lebih banyak dimana dua negara disebut 

sebagai negara yang mempunyai emisi gas terbanyak saat itu yang akan 

mengancam dunia yaitu China dan Amerika . Kehadiran kedua negara ini sebagai 

penyumbang emisi gas terbanyak di dunia sangat mempengaruhi suksesnya 

                                            
42 United Nation Conference Of Parties , diakses dalam 

https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf  pada hari selasa 17 april 2018| 06:54 WIB 
43 Ibid. Q&A : Copenhagen Climate Change Conference  

https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf
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perencanaan baru dimana akan memicu negara-negara untuk ikut mengurangi 

emisi gas mereka yang tergolong di atas rata rata.  

Pemerintah China berpendapat bahwa ia memiliki hak moral untuk 

mengembangkan dan menumbuhkan ekonominya dan emisi karbon pasti akan 

tumbuh bersamanya. China mempunyai alasan tersendiri terhadap pernyataan 

tersebut bahwa tidak jauh dari perkembangan industri China melesat dan emisi 

juga ikut meningkat dikarenakan mereka adalah negara penghasil produk dari 

negara negara lain. Negara-negara industri yang secara efektif mengalihkan emisi 

karbon ke negara-negara berkembang seperti China Ini adalah konsekuensi dari 

sejumlah besar manufaktur intensif karbon yang terjadi di China. China ingin 

negara-negara konsumen bertanggung jawab atas emisi karbon yang dihasilkan 

dalam pembuatan barang, bukan negara-negara produsen yang mengekspornya.44 

Sementara AS masih menganggap perjanjian tersebut masih merugikan ekonomi 

mereka, dalam proses diskusi Copenhagen Climate Change  menganggap ini 

adalah suatu hambatan dimana negara maju dan berkembang sulit untuk 

mengikuti atau terikat dalam kesepakatan hingga akhir dari Protokol Kyoto.  

Pada 13 desember 2011 Kanada keluar dari perjanjian Protokol Kyoto 

dalam pernyataan Peter Kent selaku Menteri Lingkungan Kanada “protokol itu 

'tidak mewakili langkah maju bagi Kanada'' dan negara ini akan menghadapi 

denda yang timpang karena gagal memenuhi target. Kebijakan ini merupakan sah 

dan sudah diperkirakan sebelumnya, dan menjadi negara pertama yang keluar dari 

traktat global.Protokol yang pertama kali dibuat di Kyoto, Jepang, tahun 1997 

                                            
44 Ibid 
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awalnya ditujukan untuk mengatasai pemanasan global."Kyoto, bagi Kanada, 

adalah masa lalu disaat kami mencabut hak kami dari Kyoto,'' kata Kent di 

Toronto.45 Keluarnya Canada dari perjanjian tersebut mewakili kekecewaanya 

sebagai negara yang menjunjung tinggi konvensi perubahan iklim. Canada 

menganggap bahwa Protokol Kyoto tidak akan bisa mencapai tujuan apabila dua 

negara  AS dan China tersebut tidak berada di dalam kapal yang sama , selain itu 

dalam permasalahan biaya adalah sesuatu yang sensitif bagi negaranya. Peter Kent 

mengatakan ongkos bagi kewajiban Kanada dibawah protokol Kyoto berkisar 

US$13,6 miliar ''Itu berarti US$1.600 dari setiap keluarga Kanada - itu biaya 

Protokol Kyoto untuk Kanada, itu adalah warisan dari sebuah ketidakmampuan 

pemerintahan Liberal''.46  

Respon negara negara terhadap keluarnya Kanada dalam Protokol Kyoto 

membuat pengaruh adanya potensi untuk ikut keluar dalam perjanjian tersebut. 

Pada perjanjian Durban dimana adanya kesepakatan untuk memperpanjang 

Protokol Kyoto dimana negara Amerika Serikat, Cina, India dan Brasil 

mengikutan pertemuan di Durban tersebut untuk membahas lanjutan Protokol 

Kyoto.dalam pertemuan tersebut Para pihak sepakat untuk memperpanjang 

Protokol Kyoto, yang akan berakhir pada akhir 2012, dan untuk membahas 

perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mencakup semua penghasil emisi 

terbesar pada tahun 2015, dengan kesepakatan apa pun yang disetujui untuk 

dimulai pada 2020. Tindakan Kanada yang keluar dari Protokol Kyoto sendiri 

                                            
45 Kanada Secara Resmi Keluar Dari Protokol Kyoto Yang Mengatur Soal Perubahan Iklim.  Diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/12/111212_canadakyoto  pada hari jumat 27 april 2018 | 05:02 

WIB 
46 Canada : First out of a shinking Tokyo Ship?. Diakses dalam 

https://www.cnn.com/2011/12/13/world/americas/canada-kyoto-protocol-explainer/index.html  pada hari 
jumat 27 april 2018 | 05:22 WIB  

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/12/111212_canadakyoto
https://www.cnn.com/2011/12/13/world/americas/canada-kyoto-protocol-explainer/index.html
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secara tidak langsung adalah respon dari pertemuan tersebut, meskipun Kanada 

adalah salah satu negara dari Uni Eropa yang mungkin tidak akan menimbulkan 

keruntuhan yang besar, namun keputusan untuk secara resmi meninggalkan 

perjanjian itu mengirim pesan simbolis ke negara lain untuk mencari jalan keluar. 

 Pada awal dimulainya Protokol Kyoto pada tahun 2006 Kanada sudah 

menunjukan kekecewaanya terhadap Protokol Kyoto yang tetap dijalankan tanpa 

adanya negara penghasil Emisi terbesar dunia di dalamnya. Hal ini dapat dilihat 

dari  Menteri Lingkungan Stephen Harper yang telah menegaskan bahwa dia 

bukan pendukung perjanjian kontroversial itu. Respon negara negara dalam 

tindakan Kanada tersebut juga memburuk terhadap Protokol Kyoto, Rusia dan 

Jepang telah menegaskan bahwa mereka tidak mendukung perluasan Protokol 

Kyoto, tetapi belum secara resmi ditarik keluar.47 Ini adalah keruntuhan Protokol 

Kyoto   dimana persaingan ekonomi global, kepentingan negara , dan perubahan 

iklim akan selalu menjadi musuh yang ketat untuk mencapai satu jalur tujuan.  

 

2.2 Paris Agreement dan Tujuan  

Isu lingkungan sudah menjadi salah satu perhatian bagi negara-negara di 

dunia, setelah dimulainya era perindustrian pada tahun 1750 - 1860  negara dunia  

berlomba untuk menaikan ekonomi mereka dalam bidang pertanian , manufaktur, 

transportasi dan  perindustrian. Dalam perindustrian menuntut adanya sumber 

daya dalam kinerjanya seperti batu bara dan lain lain. Setelah berlomba lomba 

memakai perindustrian sebagai salah satu aplikasi yang digunakan untuk 

                                            
47 Ibid. Kanada Secara Resmi Keluar Dari Protokol Kyoto Yang Mengatur Soal Perubahan Iklim. 
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meningkatkan daya produksi, dampak yang diberikan juga semakin besar dan 

mempengaruhi stabilitas bumi seperti emisi gas, limbah, hingga bencana alam.  

Sejarah perubahan iklim sendiri di mulai pada tahun 1712 asal Inggris, 

Thomas Newcomen, menciptakan mesin uap pertama yang banyak digunakan, 

membuka jalan bagi Revolusi Industri dan penggunaan skala industri batu bara. 

Pada tahun 1824 fisikawan Perancis Joseph Fourier menggambarkan adanya  efek 

rumah kaca di Bumi, dimana ia menyebutkan bahwa suhu Bumi dapat bertambah 

dengan interposisi atmosfer, karena panas dalam keadaan cahaya menemukan 

lebih sedikit resistensi dalam menembus udara, daripada dalam pengulangan 

kembali ke udara ketika diubah menjadi non-bercahaya. Pada tahun 1896, 

kimiawan Swedia, Svante Arrhenius menyimpulkan bahwa pembakaran batu bara 

industri akan meningkatkan efek rumah kaca alami, dimana hal ini mungkin 

bermanfaat bagi generasi mendatang.48 

Kesimpulannya tentang kemungkinan ukuran "Efek Rumah Kaca buatan 

manusia" berada di stadion baseball yang sama dalam beberapa derajat Celcius 

untuk penggandaan CO2  sebagai model iklim modern. Pada tahun 1927  Emisi 

karbon dari pembakaran bahan bakar fosil dan industri mencapai satu miliar ton 

per tahun. Tahun 1938 Menggunakan catatan dari 147 stasiun cuaca di seluruh 

dunia, insinyur Inggris Guy Callendar menunjukkan bahwa suhu telah meningkat 

dari abad sebelumnya. Tahun 1955 Menggunakan peralatan generasi baru 

termasuk komputer awal, peneliti AS Gilbert Plass menganalisis secara detail 

                                            
48 Sejarah Perubahan Iklim. Diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091123_sejarahperubahan  pada hari rabu 9 mei 

2018| 12.01 WIB 

   

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091123_sejarahperubahan
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penyerapan inframerah berbagai gas, ia menyimpulkan bahwa konsentrasi CO2 

dua kali lipat akan meningkatkan suhu 3-4C. Tahun 1958 Menggunakan peralatan 

yang dia kembangkan sendiri, Charles David memulai pengukuran sistematis CO2 

atmosfer di Mauna Loa di Hawaii dan di Antartika. Dalam empat tahun, proyek - 

yang berlanjut memberikan bukti tegas pertama bahwa konsentrasi CO2 

meningkat. Tahun 1965  Panel Komite Penasihat Presiden AS memperingatkan 

bahwa efek rumah kaca adalah masalah "kepedulian yang nyata".49 

Pada tahun 1972 terjadinya Conference Stockholm yang membicarakan 

tentang perubahan iklim, polusi kimia, serta perburuan paus yang pertama kali 

dilakukan untuk menanggulangi isu tersebut.  Dimana hal ini masih menuai 

beberapa keraguan bagi negara negara berkembang yang  sedang meningkatkan 

perindustrian untuk peningkatan ekonomi pada masa tersebut. Perubahan iklim 

sendiri berlanjut dan semakin pesat akibat efek rumah kaca sehingga negara 

negara mulai merasakan ancaman dimasa mendatang. Negara negara yang sadar 

akan potensi bencana dari kerusakan lingkungan mengadakan konferensi untuk 

mencegah isu ini yang akan semakin membesar dan mencari solusi terbaik untuk 

masa depan.  

 KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 belum pernah terjadi 

sebelumnya oleh PBB, baik dari segi ukuran maupun cakupan masalahnya. Dua 

puluh tahun setelah konferensi lingkungan global pertama, PBB berusaha 

membantu pemerintah memikirkan kembali pembangunan ekonomi dan 

menemukan cara untuk menghentikan penghancuran sumber daya alam dan polusi 

                                            
49 BBC, Abrief history of Climate Change.diakses dalam http://www.bbc.com/news/science-environment-
15874560 pada hari kamis 5 april 2018 | 11:45 WIB 

http://www.bbc.com/news/science-environment-15874560
http://www.bbc.com/news/science-environment-15874560
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yang tak tergantikan dari planet ini. Ratusan ribu orang dari semua lapisan 

masyarakat tertarik pada proses Rio. Mereka membujuk para pemimpin mereka 

untuk pergi ke Rio dan bergabung dengan negara-negara lain dalam membuat 

keputusan sulit yang diperlukan untuk memastikan sebuah planet yang sehat bagi 

generasi yang akan datang.50 Dalam konfrensi ini membahas berbagai isu dimulai 

dari pencemaran lingkungan, kemiskinan, pertanian dsb. Hasil dari KTT Rio ini 

adalah lahirnya United Nation Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC).   

UNFCCC sendiri mempunyai pendapat yang jelas terhadap masalah 

lingkungan dan para pihak dalam konvensi ini mengakui bahwa perubahan iklim 

bumi serta dampak buruknya adalah bentuk modernisasi dalam perindustrian, 

Prihatin bahwa aktivitas manusia telah secara tidak langsung meningkatkan 

konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, peningkatan ini meningkatkan efek 

rumah kaca alami, dan ini akan menghasilkan rata-rata pemanasan tambahan51. 

Dalam konfrensi UNFCCC setiap tahun melaksanakan pertemuan yaitu Confrence 

of Parties 52 (COP) yang menghasilkan poin poin kesepakatan untuk mengatasi  

lingkungan diantaranya pertemuan yang signifikan menghasilkan beberapa poin 

kesepatan yaitu Kyoto Protocol yang mulai di adopsi dalam COP3 di Berlin.53 

                                            
50United Nation Conference On  Environment and Development, http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html  

diakses pada jumat 22 april 2017 | 20.23 WIB 
51United Nation Confrence on Enviroment and Development, dalam 

https://unfccc.int/files/essential_background/.../conveng.pdf  diakses pada senin 11 september 2017 | 15.19 

WIB 
52COP adalah badan pembuat keputusan tertinggi dari Konvensi tersebut. Semua Negara yang merupakan 
Pihak pada Konvensi diwakili di COP, di mana mereka meninjau pelaksanaan Konvensi dan instrumen 

hukum lainnya yang mana COP mengadopsi dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk 

mempromosikan pelaksanaan Konvensi yang efektif, termasuk pengaturan kelembagaan dan administratif 
53COP – What’s it all about?, diakses dalam http://www.cop21paris.org/about/cop21   diakses pada senin 11 
september 2017| 15.49 WIB 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
https://unfccc.int/files/essential_background/.../conveng.pdf
http://www.cop21paris.org/about/cop21
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Kyoto  Protocol  Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional 

yang terkait dengan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Perubahan Iklim, yang mengikat para anggotanya dengan menetapkan 

target pengurangan emisi yang mengikat secara internasional. Protokol Kyoto 

diadopsi di Kyoto, Jepang, pada tanggal 11 Desember 1997 dan mulai berlaku 

pada tanggal 16 Februari 2005. Aturan rinci untuk pelaksanaan Protokol diadopsi 

pada COP 7 di Marrakesh, Maroko, pada tahun 2001, dan disebut sebagai 

"Kesepakatan Marrakesh". Masa komitmen pertamanya dimulai pada tahun 2008 

dan berakhir pada tahun 2012.54 Pada tahun 2015 COP21, juga dikenal sebagai 

Konferensi Iklim Paris 2015, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun perundingan 

PBB, bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum dan 

universal mengenai iklim yaitu Paris Agreement, dengan tujuan untuk menjaga 

pemanasan global di bawah 2 ° C.  

Untuk mencapai kesepakatan dari 195 negara tercatat 175 negara 

menandatangani perjanjian tersebut negara yang meratifikasi Paris Agreement 

adalah negara yang juga menyumbangkan emisi gas di dunia dan berupaya untuk 

mitigasi juga mengikuti peraturan dari kesepakatan. Paris Agreement sendiri tidak 

jauh berbeda dari kesepakatan-kesepakatan isu lingkungan lainya. “Tujuan 

Perjanjian Paris adalah untuk memperkuat respon global terhadap ancaman 

perubahan iklim dengan mempertahankan kenaikan suhu global abad ini di bawah 

2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri dan untuk mengejar upaya untuk 

                                            
54  United Nation Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol ,diakses dalam   

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php   pada hari senin 11 september 2017 | 16.10 WIB 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
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membatasi kenaikan suhu lebih jauh hingga 1,5 derajat Celsius”55. Selain itu, 

kesepakatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kemampuan negara-negara 

untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Untuk mencapai tujuan ambisius ini, 

arus keuangan yang tepat, kerangka teknologi baru dan kerangka pengembangan 

kapasitas yang ditingkatkan akan diterapkan, sehingga mendukung tindakan oleh 

negara-negara berkembang dan negara-negara yang paling rentan, sesuai dengan 

tujuan nasional mereka sendiri. Perjanjian ini juga memberikan transparansi 

tindakan dan dukungan yang lebih baik melalui kerangka transparansi yang lebih 

kuat. Akan ada stocktake global setiap 5 tahun untuk menilai kemajuan kolektif 

untuk mencapai tujuan Perjanjian dan untuk menginformasikan tindakan individu 

lebih lanjut oleh Para Pihak.56  

Ada lima poin yang menjadi kesimpulan Paris Agreement yaitu Pertama, 

upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai 

ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati yakni di bawah 2 derajat 

Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius. Kedua sistem 

penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan. Ketiga upaya 

adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim. Poin keempat adalah kerugian dan kerusakan dengan 

memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim. Poin kelima adalah 

                                            
55  United Nation Climate Change , Paris Agreement, diakses dalam 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php  pada hari kamis  8 maret 2018 | 12.04 WIB 
56 Ibid. 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
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bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi 

hijau dan berkelanjutan.57   

  

2.3 Dinamika Politik Dalam Paris Agreement 

Kesepakatan Paris 2015 adalah kesepakatan global pertama dalam 

perubahan iklim yang berisi kebijakan dan kewajiban untuk semua negara. Ini 

adalah Hibrida yang mengabdikan keduanya melalui pendekatan bottom-up dan 

top-down terhadap tata kelola iklim globlal.58 Kesepakatan paris bisa di katakan 

sebagai kesepakatan yang melengkapi solusi isu lingkungan global. Dari mulai 

rancangan dan solusi dari pencapaian global atas solusi isu lingkungan, Paris 

Agreement adalah sistem Kebijakan nasional yang tunduk pada sistem 

transparansi internasional dan tinjauan global yang kuat,59 dan rencana kebijakan 

yang berurutan yang kuat. Masih terlalu dini untuk mencari efektivitas dalam 

Paris Agreement  karena kesepakatan ini masih berusia muda dalam menuju hasil 

yang diinginkan. Meskipun demikian, keberhasilan politik dalam negosiasi cukup 

memuaskan. Semua protagonis utama mendukung kesepakatan tersebut, hal ini 

menggaris bawahi pencapaian yang signifikan mencapai kompromi pada salah 

satu isu yang paling diperdebatkan dalam sejarah modern. 

Dinamika politik dalam perubahan iklim yang mendasari atas kepentingan 

bersama membuat keputusan adanya Paris Agreement sebagai salah satu tujuan 

penting dalam menangani isu lingkungan. Banyak perdebatan politik dalam Paris 

                                            
57195 negara setujui “Kesepakatan Paris”, diakses dalam http://www.antaranews.com/berita/534820/195-
negara-setujui-kesepakatan-paris  pada hari senin 11 september 2017 | 17.35 WIB 
58 Dimitrov s. Rodoslav, “ Paris Agreement on climate change” , di akses dalam  

http://politicalscience.uwo.ca/people/faculty/full-time_faculty/GEP Paris Agreement.pdf  pada hari minggu 

18 maret 2018 | 22:30 WIB 
59 Ibid. 

http://www.antaranews.com/berita/534820/195-negara-setujui-kesepakatan-paris
http://www.antaranews.com/berita/534820/195-negara-setujui-kesepakatan-paris
http://politicalscience.uwo.ca/people/faculty/full-time_faculty/GEP%20Paris%20Agreement.pdf
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Agreement  dan proses pelaksanaan. Hal ini meliputi adanya kepentingan global di 

dalamnya sehingga penting untuk di ulas lebih dalam.  

 

2.3.1 Perdebatan Tentang Isu Lingkungan Dan Perubahan Iklim 

Global Dalam Paris Agreement 

Negosiasi dalam Paris Agreement  membahas sebuah cerminan mengenai 

beragam isu politik yang berkesinambungan dalam perkembangan kesepakatan 

tersebut. Isu perdebatan penting di masukan sebagai tujuan jangka panjang global 

dari kesepakatan dan juga tingkat ambisi kebijakan. Karakter yang di masukan 

dalam perdebatan Paris Agreement  mengukut tentang hukum, keuangan, dan 

evolusi rezim kebijakan dari waktu ke waktu. Kepentingan nasional adalah sebuah 

peran penting untuk membuat kesepakatan dapat di terima dan melihat apa yang 

dibutuhkan oleh negara yang akan ikut bergabung dalam kesepakatan. 

 

1. Kewajiban secara hukum  

Dalam kewajiban secara hukum menyoroti tentang peraturan yang akan 

digunakan Paris Agreement untuk negara negara agar bisa mencapai tujuan 

kesepakatan dimana kelanjutan dari kekurangan Konvensi Lingkungan sebelum 

Paris Agreement. Negara-negara berkumpul di Paris bertujuan untuk menegosiasi 

tentang  Paris Agreement dengan mencari kesepakatan baru mengenai kewajiban 

dan kebijakan dalam hukum melalui tingkat mitigasi serta kewajiban hukum pada 

keuangan, kompensasi, dan teknologi transfer.60 Namun ada perbedaan penting di 

                                            
60 Ibid., hal.4 
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bagi perjanjian yang mengikat secara hukum. Uni Eropa, didukung oleh sebuah 

koalisi negara-negara Amerika Latin (AILAC)61 dan kebanyakan pulau negara 

bagian (AOSIS)62 mendorong mitigasi nasional yang wajib dan kuantitatif. 

kebijakan, dan kewajiban hukum untuk mengkomunikasikannya secara 

internasional, membuat partisipasi perjanjian bergantung pada tindakan 

domestic.63  Masyarakat Eropa juga mendesak untuk pembaruan kebijakan reguler 

untuk memastikan bahwa komitmen mitigasi mewakili upaya progres untuk jauh 

melampaui kebijakan sebelumnya. 

 Amerika Serikat dalam konsultasi bilateral pribadi mereka bersikeras 

melawan mitigasi dan keuangan yang mengikat secara hukum untuk memimpin 

para diplomat. Mengenai kebijakan yang dapat mengikat secara hukum. pejabat 

UE  menyatakan bahwa “If we insist on legally binding , the deal will not be 

global becouse we will lose the US”64  AS adalah negara maju yang diinginkan 

untuk ikut dalam Paris Agreement  dilihat dari pernyataan di atas bahwa peran AS 

sangat penting untuk mempengaruhi negara lain ikut dalam kesepakatan ini. AS  

menuntut satu kata di akhir sesi negosiasi tersebut “  Negara maju “harus” dan 

bukan “harus” melakukan ekonomi pengurangan emisi yang terukur secara 

luas.”65 China juga menjadi peran penting dalam kesepakatan paris, dilihat dari 

emisi gas yang di hasilkan China paling besar dibandingkan negara lain . Sebelum 

                                            
61 AILAC adalah Asosiasi Independen Amerika Latin dan Karibia adalah sekelompok delapan negara yang 

memiliki kepentingan dan posisi dalam perubahan iklim. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan posisi 
yang terkoordinasi dan ambisius dan berkontribusi pada keseimbangan dalam negosiasi multilateral mengenai 

perubahan iklim dengan visi yang koheren untuk pembangunan berkelanjutan yang bertanggung jawab 

terhadap lingkungan dan generasi mendatang. 
62 OASIS Dalam ilmu geografi, oasis atau oase adalah suatu daerah subur terpencil yang berada di 
tengah gurun, umumnya mengelilingi suatu mata air atau sumber air lainnya. Oasis juga dapat menjadi habitat 

bagi hewan dan bahkan manusia jika memiliki area yang cukup luas 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65Ibid., hal.5 
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China meratifikasi kesepakatan Paris, 23 negara telah lebih dulu meratifikasi 

kesepakatan tersebut. Namun, gabungan emisi dari 23 negara itu hanya mencapai 

sekitar 1% dari emisi dunia, dibanding China yang mengeluarkan 24% emisi gas 

rumah kaca dunia66. Untuk mencapai tujuan Paris Agreement  kesadaran negara-

negara dalam isu lingkungan sangat penting untuk ikut serta dalam kesepakatan 

tersebut. Perdebatan antara China dan AS tidak mereda sehingga membuat 

keduanya masih dalam kondisi sulit untuk meratifikasi Paris Agreement.  Pada 

akhirnya demi mencapai kesepakatan dimana AS melakukan diplomasi dengan 

China untuk meratifikasi Paris Agreement. 

 Untuk membuat kesepakatan iklim ini berhasil harus memenuhi tiga syarat 

agar memiliki keefektifan dalam proses jangka panjang tersebut. Pertama, harus 

menarik partisipasi yang luas untuk memastikan bahwa sebagian besar dari gas 

rumah kaca berhasil dicegah oleh PA. Kedua, membuat perbedaan yang nyata 

untuk membatasi perubahan iklim ,kesepakatan harus mencerminkan ambisi yang 

tinggi, dalam arti berkomitmen pada negara-negara yang berpartisipasi untuk 

melakukan pengurangan emisi. Ketiga, kesepakatan harus mencapai tingkat 

kepatuhan yang tinggi, yaitu negara-negara yang berpartisipasi harus benar-benar 

memenuhi target pengurangan emisi. Menekankan bahwa ketiga kondisi ini untuk 

keefektifan yang berlaku untuk semua perjanjian Iklim .67 

 

 

                                            
66 Bbc Indonesia.Parlement China ratifikasi Traktat Iklim Paris, Di akses dalam 

www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160902_dunia_iklim_cina_ratifikasi  19 maret 2018 | 19:36 WIB 
67 Jon Hovi and Tora Skodvin.The Paris Agreement : Short-term and Long- term goals. Di akses dalam 

https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/viewFile/640/640  pada hari jumat 23 maret 
2018 | 06.55 WIB 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160902_dunia_iklim_cina_ratifikasi
https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/viewFile/640/640
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2. Keuangan 

Proses kesepakatan mengenai keberhasilan program tersebut yaitu 

keuangan yang mempunyai inti penting dalam proses kesepakatan. untuk 

memenuhi keberhasilan proses keseimbangan keuangan dalam Paris Agreement 

merupakan sesuatu yang sensitif. Perdebatan penting tidak lain adalah negosiasi 

mengenai  keuangan. Perdebatan yang menegangkan terjadi diantara para menteri 

negara-negara  yang menghadiri negosiasi, bebearapa di negara Sub region 

Amerika Serikat (Kanada, Meksiko, Amerika Serikat) menentang membuat 

komitmen keuangan, dan hampir membatalkan janji sebelumnya mengenai 

keuangan iklim. Seluruh hasil tergantung pada keseimbangan, karena keuangan 

adalah masalah redline untuk G77 dan China68. Beberapa diplomat Eropa 

bertempur dan berpendapat: “Setiap perubahan dalam posisi kami di keuangan 

akan memiliki efek dalam negosiasi dan dapat menghancurkan seluruh 

kesepakatan”69. pada sesi negosiasi terakhir dalam permasalahan tersebut selesai 

dengan negara-negara maju menerima permintaan G77 dan China untuk 

membayar $100 milliar dolar pertahun pada 2025. 

 

3. Diferensiasi 

Diferensiasi adalah jargon utama bagi PBB dalam isu isu mengenai 

perbedaan diantara negara maju dan berkembang dalam perjanjian baru PBB yang 

                                            
68G77 dan China adalah koalisi negara-negara berkembang , yang dirancang untuk mempromosikan 

kepentingan ekonomi kolektif anggotanya dan menciptakan kapasitas negosiasi bersama yang ditingkatkan di 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada 77 anggota pendiri organisasi, tetapi pada November 2013 organisasi itu 

telah berkembang menjadi 134 negara anggota (termasuk Cina).Karena Cina berpartisipasi dalam G77 tetapi 

tidak menganggap dirinya sebagai anggota, semua pernyataan resmi dikeluarkan atas nama Kelompok 77 dan 

Cina 
69 Rodoslav, Op.cit.hal.6 
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diharapkan untuk keseimbangan yang akan di negosiasikan terhadap kesepakatan 

iklim di Paris. Ini adalah topik yang kontroversial dalam mempengaruhi 

keseimbangan tingkat tanggung jawab yang akan di bebani oleh negara maju dan 

berkembang dalam perang global melawan perubahan iklim. Tanggung jawab 

yang harus ditaati melalui pengambilan tindakan dan pendanaan dalam 

kesepakatan  dibuat untuk proses pengembangan kesepakatan Paris, Serta 

memberikan laporan lebih lengkap mengenai kemajuan negara mereka sebagai 

pemantauan proses.70 

 Masalah ini selalu menyelubungi negosiasi dengan beberapa element 

dalam kesepakatan. ketidakpercayaan juga bermain dan mempengaruhi hasil 

negosiasi  Paris Agreement untuk mendapatkan kompromi dalam kesepakatan. 

Sejauh ini negara-negara maju maupun berkembang tidak dapat memungkiri 

bahwa tidak ikut serta dalam negosiasi ini akan mengakar pada politik 

internasional mereka. Baru-baru ini, hanya negara-negara maju yang disarankan 

untuk mengambil komitmen baru di bawah PBB untuk mengatasi emisi 

mereka. Protokol Kyoto, satu-satunya perjanjian perubahan iklim dengan target 

yang mengikat secara literatur hingga saat ini, mengadopsi pendekatan ini akan 

membuat negara-negara kaya saja yang ikut untuk mengurangi emisinya.71 

Sebelumnya dalam negosiasi kesepakatan sendiri mengalami perdebatan antara 

perbedaan negara maju dan berkembang. Ketidak seimbangan yang dilihat dari 

sektor ekonomi negara-negara berkembang besar mendapat klaim dari negara  

                                            
70 Shopie Yeo dan Simon Evans, Why Differentiation is the key to unlocking Paris Agreement. Diakses dalam 

https://www.carbonbrief.org/explainer-why-differentiation-is-key-to-unlocking-paris-climate-deal  pada hari 

jumat 23 maret |20:14 WIB 
71 Ibid. 

https://www.carbonbrief.org/explainer-why-differentiation-is-key-to-unlocking-paris-climate-deal
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maju bahwa mereka tidak mendapati bagian yang adil. Klaim bahwa negara yang 

berkembang besar seperti China,India,Brazil,Turki mendapati posisi yang lebih 

diuntungkan sebagai negara berkembang dan tidak adil bagi negara maju yang 

menurangi emisi lebih banyak dikarenakan status negara maju, namun bentuk 

klaim tersebut dibantah oleh China .  

 Proses negosiasi yang memperlibatkan diferensiasi sebagai rujukan klaim 

ketidakseimbangan ini Terjadi ketegangan selama empat tahun antara negara-

negara dalam negosiasi kesepakatan Paris, bahkan satu minggu sebelum 

kesepakatan ini akan di tandatangani masih belum menemukan solusi dalam 

perdebatan ini.72 Negara-negara telah menekankan bahwa perbedaan penurunan 

emisi antara negara maju dan berkembang tidak lagi merupakan cara yang efektif 

untuk mengatur perjanjian iklim. Sejauh yang di ketahui perundingan utama di 

Uni Eropa Menyimpulkan banyak negara menolak pembagian ketat antara negara 

maju dan berkembang pada putaran negosiasi baru baru ini. Elina Bardram selaku 

DG Action Climate Uni Eropa berkata 

 “Kami menganggap agak disayangkan melihat bahwa beberapa negara 

kembali ke retorika yang kaku dan agak ketinggalan zaman yang membagi dunia 

menjadi negara maju dan berkembang sesuai dengan tingkat pendapatan seperti 

pada 1990-an. Dan pada saat yang sama ketika kita tahu bahwa di semua pihak, 

dan semua yang berada di luar negosiasi, sepenuhnya menyadari bahwa untuk 

menjadi efektif perjanjian baru harus mencerminkan realitas saat ini dan 

berevolusi seperti dunia.”73. 

 

Secara tidak langsung pernyataan diatas bermaksud bahwa negara-negara 

tidak harus membedakan antara negara maju dan berkembang untuk menjalankan 

perjanjian baru. Untuk adanya keseimbangan dan penilaian  harus berevolusi 

                                            
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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bersama dengan realita yang ada bahwa negara berkembang terlihat lebih maju 

dari pada negara maju itu sendiri. Argument ini sangat sulit untuk di terima oleh 

negara berkembang, lalu kepala delegasi Malaysia mewakili negara berkembang 

menanggapi argument tersebut  

“Konvensi telah dengan sangat jelas menetapkan prinsip-prinsip dan kami 

bekerja. Dalam konvensi anda tidak dapat menggunakan faktor-faktor asing 

untuk mengubah apa yang telah disetujui dan mana yang mengikat sangalah 

penting.  Ada proses untuk mengubah konvensi , ikuti proses amandemen jika 

anda ingin melakukanya.”74 

 

Demikian tanggapan dari delegasi Malaysia yang mewakili negara 

berkembang. Dilihat dari proses negosiasi diatas bahwa untuk membuat 

perbedaan dalam peraturan negara maju dan negara berkembang sangat sulit 

diterima bagi negara yang berkembang demi kepentingan ekonomi mereka yang 

sedang dalam tahap perkembangan.  

Perbedaan tajam antara negara berkembang dan negara maju 

mendefinisikan perjanjian internasional sebelumnya. Sebagai contoh India 

menuntut keuangan kontribusi yang bersifat wajib bagi negara maju dan sukarela 

untuk yang sedang berkembang. Perbandingan emisi yang dikeluarkan dan 

kerugian yang didapat membuat negara berkembang memilih sifat defensif dan 

mengambil keuntungan sebagai posisi negara yang sedang berkembang. Untuk 

mencari solusi baru dalam permasalahan iklim dalam suatu kesepakatan negara-

negara utara ingin menggantikan diferensiasi lama dengan diferensiasi yang lebih 

bernuansa dan fleksibel yang mencerminkan nasional, kemampuan untuk mitigasi 

dan keuangan. Pada akhrinya negara-negara menemukan titik temu dengan 

                                            
74 Ibid 
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kesediaan memberikan timbal balik untuk berkompromi. penyataan penutup 

mereka,sebagian besar delegasi menyatakan perjanjian paris seimbang karena 

sebagian pemain membuat pengorbanan dan mendapatkan sesuatu sebagai 

balasanya.75 Hal ini akan menuju pada pasal 6 dalam tujuan paris  yaitu Kerja 

sama sukarela / Pendekatan berbasis pasar dan non-pasar - Kesepakatan Paris 

mengakui kemungkinan kerjasama sukarela di antara Para Pihak untuk 

memungkinkan ambisi yang lebih tinggi dan menetapkan prinsip termasuk 

integritas lingkungan, transparansi dan akuntansi yang kuat untuk setiap kerja 

sama yang melibatkan transfer hasil mitigasi internasional. Ini menetapkan 

mekanisme untuk berkontribusi pada mitigasi emisi GRK dan mendukung 

pembangunan berkelanjutan, dan mendefinisikan kerangka kerja untuk 

pendekatan non-pasar untuk pembangunan berkelanjutan.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
75 Rodoslav,Op.Cit hal 6 
76 What is Paris Agreement? diakses dalam https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-
agreement/what-is-the-paris-agreement  pada hari rabu 26 september 2018 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement

