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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari permasalahan lingkungan, 

baik alam ataupun sosial, karna adanya ketergantungan antara manusia dan 

juga lingkungannya. Sifat manusia yang eksploitatif membuat kondisi 

lingkungan terganggu. Saat ini, dunia sedang dihadapi permasalahan 

lingkungan yang cukup mengkhawatirkan dengan pertumbuhan industri yang 

cepat juga memiliki dampak terhadap lingkungan, terutama terhadap 

lingkungan negara – negara berkembang seperti Indonesia, India, dan 

Filiphina karena banyaknya perusahaan – perusahaan dari negara maju yang 

ada di negara – negara tersebut. Negara – negara maju memilih negara 

berkembang untuk dijadikan host country karena peraturan yang lebih mudah  

serta aturan mengenai kelestarian lingkungan sekitarnya pun lebih mudah. 

Sehingga membuat banyak dari perusahaan – perusahaan tersebut 

mengenyampingkan lingkungan sekitarnya. Membuang limbah sembarangan 

atau bahkan di sungai, penggundulan hutan, atau bahkan sampai terjadi 

pembakaran hutan membuat kondisi lingkungan alam sekitar rusak parah.  

Perbuatan manusia dalam kaitannya dengan perubahan iklim telah 

memberi dampak yang sangat luas terhadap sistem alam, termasuk 

meningkatnya temperature bumi. Maraknya kegiatan – kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan industry untuk meningkatkan 

kesejahteraan akan berujung akan berujung pada kerusakan lingkungan jika 

dilakukan secara berlebihan. Dengan pengekploitasian sumber daya alam 

tentu akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan itu sendiri, yang jika 

berkepanjangan akan mengakibatkan pemanasan global yang akan dirasakan 

oleh seluruh umat manusia di bumi.  

Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan yang akhirnya berdampak 

pada adanya perubahan iklim (Climate Change) di bumi. Pada saat ini, cuaca 

semakin sulit diramalkan, seringnya terjadi kejadiaan iklim yang luar biasa 
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(seperti hujan bercurah tinggi, kemarau panjang, angin puting beliung), dan 

lain-lain.  Para ilmuwan berpendapat bahwa adanya perubahan iklim ini atau 

Climate change ini terjadi karena adanya kenaikan suhu atmosfer bumi, atau 

yang biasa disebut pemanasan global (global warming) (DNPI, 2013). 

Pemanasan global pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan 

temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca ( 

greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas – gas seperti 

karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (N20) dan CFC ( chloro 

fluoro carbons) sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi 

(Yanuar Ikbar, 2014: 295). 

  Pemanasan global menyebabkan keseimbangan sistem iklim 

terganggu dan mengubah iklim bumi. Adanya pemanasan global ini 

merupakan imbas dari meningkatkatnya konsentrasi gas rumah kaca di 

atmosfer bumi. Gas rumah kaca adalah jenis-jenis gas yang dapat 

memerangkap radiasi matahari yang sebagian seharusnya dipantulkan lagi 

oleh bumi. Semakin tinggi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, semakin 

tinggi pula radiasi energy matahari diperangkapnya, sehingga mengakibatkan 

peningkatan suhu atmosfer. Ini lah fenomena yang dikenal dengan istilah efek 

rumah kaca (greenhouse effect) (Dewan Nasional Perubahan Iklim,2013: 9). 

Ditatanan internasional isu mengenai iklim semakin hangat 

diperbincangkan. Masalah mengenai adanya perubahan iklim atau Climate 

Change mulai banyak dibahas setelah adanya perang dingin (Simon 

Dalby,2016: 42). Dimana negara tidak lagi hanya berbicara mengenai high 

politics seperti perang namun juga mulai berbicara mengenai isu low politics 

seperti permasalahan lingkungan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

mulai adanya pertemuan – pertemuan antar Negara untuk membahas 

mengenai permasalahan ini. Pada 1988 PBB melalui United Nations 

Environment Programme (UNEP) dan World Meteorological Organization 

membentuk Intergovermental  Panel on Climate Change ( Intergovernmental 

Panel on Climate Change, 2013). Setelah dibentuknya Intergovermental  

Panel on Climate Change, PBB pada 1990 kemudian membentuk 
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Intergovernmental Negotiating Committee (INC) bertujuan  untuk 

mempersiapkan konvensi – konvensi mengenai perubahan iklim (International 

Institute for Sustainable Development,1995:1). Dari pertemuan yang 

dilakukan oleh  Intergovernmental Negotiating Committee, pada pertemuan 

yang dilaksanakan di Rio de Jeneiro, Brazil tahun 1992 disepakati konsesus 

kerangka kerja perubahan iklim PBB (United Nations Frameworks 

Convention on Climate Change).  

United Nations Framework Conventions on Climate Change 

membedakan Negara – Negara mejadi dua kelompok, yakni Negara Annex 1 

yang berisikan Negara – Negara penyumbang emisi GRK, sedangkan Negara 

Non-Annex 1 merupakan Negara – Negara yang kontribusinya terhadap GRK 

lebih sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Setelah adanya 

United Nations Framework Conventions on Climate Change dibentuk 

Conference of the Parties yang bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan 

konvensi, mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, membuat 

rekomendasi kepada Para Pihak, dan mendirikan badan – badan pendukung 

jika diperlukan (Dida Migfar,2016, hlm. 25).  Pada pertemuan Conference of 

The Parties yang ketiga yang dilaksanakan di Kyoto, Jepang menghasilkan 

Protokol Kyoto.  

Protokol Kyoto merupakan persetujuan dalam United Nations 

Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC) yang diterima di 

seluruh dunia tentang pemanasan global. Negara – negara yang bekerjasama 

untuk melaksanakan protokol ini di negara masing-masing berkomitmen untuk 

mengurangi pembebasan gas karbondioksida dan lima gas rumah kaca lain, 

atau bekerjasama dalam perdagangan kontrak pembebasan gas jika mereka 

menjaga jumlah atau menambah pembebasan gas-gas tersebut, yang menjadi 

puncak gejala pemanasan global.  

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi Protokol 

Kyoto juga memiliki kewajiban untuk ikut serta mengimplementasikan isi 

yang tertuang dalam protokol tersebut. Menurut UU No. 6 1994 tentang 

pengesahan UNFCCC, Indonesia mempunyai peranan strategis dalam struktur 
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iklim geografi dunia karena sebagai negara tropis ekuator yang mempunyai 

hutan tropis basah terbesar di dunia dan negara kepulauan yang memiliki laut 

terluas di dunia mempunyai fungsi sebagai penyerap gas rumah kaca yang 

besar. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dalam UNFCCC Negara dibagi 

menjadi dua kelompok, Indonesia merupakan Negara yang termasuk dalam 

kelompok Negara Non- Annex 1. Karenanya Indonesia tidak memiliki 

kewajiban seperti halnya Negara Annex 1.  

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari Protokol Kyoto, Indonesia 

juga melakukan pengurangan pemakaian gas rumah kaca. Karena Indonesia 

tidak termasuk di dalam negara Annex 1, maka untuk menjalankan protokol 

Kyoto adalah dengan melakukan Clean Development Mechanism. Clean 

Development Mechanism merupakan suatu bentuk mekanisme yang 

memperbolehkan negara-negara yang dibebani target pengurangan emisi di 

bawah komitmen Protokol Kyoto untuk mengimplementasikan target 

pengurangan emisi tersebut dalam suatu kegiatan pengurangan emisi yang 

berlokasi di negara berkembang. Pelaksanaan Clean Development Mechanism 

ini dilakukan dengan adanya kerjasama antara negara maju dan negara 

berkembang, dimana negara maju berperan dalam mendanai/membeli hasil 

penurunan emisi gas rumah kaca dari proyek yang berlokasi di negara 

berkembang. Jumlah atau kuota karbon yang diperoleh dari kegiatan proyek 

pengurangan emisi ini kemudian disertifikasi dan mendapat Certified 

Emmission Reduction (CER), dimana 1 CER setara dengan 1 ton CO2. Kuota 

karbon yang telah mendapatkan CER ini kemudian dapat dijual kepada pihak 

lain. Hal ini lah yang membentuk adanya bentuk perdagangan karbon di dalam 

Clean Development Mechanism (Kardono, 2010: 2).  

Selain dengan melaksanakan Clean Development Mechanism, 

Indonesia juga melakukan kerjasama bilateral. Indonesia bekerjasama dengan 

Jepang, yakni dengan melakukan Joint Crediting Mechanism. Joint Crediting 

Mechanism ini merupakan kerjasama antar pemerintah yang mendorong 

organisasi – organisasi swasta Jepang untuk bekerja sama dengan Indonesia 

dalam berinvestasi di kegiatan pembangunan rendah karbon di Indonesia 
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dengan insentif dari pemerintah Jepang. Adanya kerjasama bilateral ini 

dilakukan karena pemerintah Jepang ingin melakukan kerjasama antara 

pemerintah dengan pemerintah (Goverment to Goverment) dengan pemerintah 

Indonesia. Jepang berpendapat bahwa kerjasama JCM ini akan berpotensi 

membuka jalan bagi keterlibatan bagi negara – negara berkembang dalam 

upaya pengurangan emisi global (Le, Hahn & Anaïs Delbosch 2012:3). 

Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah 

Jepang ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia 

untuk mencapai target pengurangan emisi sebanyak 29% pada 2030 

(Indonesia Promises to cut carbon emissions, 2015:1). Dengan adanya Joint 

Crediting Mechanism ini Indonesia dapat terbantu untuk mencapai 

pengurangan target emisinya. 

Sejak 2010, Jepang telah menawarkan kerjasama dengan Indonesia dan 

beberapa negara lain untuk melakukan perdagangan karbon antarnegara secara 

bilateral. Selain untuk perdagangan karbon, kerjasama ini juga didasari 

kepentingan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Jepang melalui 

proyek – proyek rendah karbon (Dewan Nasional Perubahan Iklim, 2013: 74). 

Kerjasama Joint Crediting Mechanism ini tidak hanya dilakukan oleh Jepang 

dengan Indonesia, tetapi juga dengan 15 negara lainnya, seperti Laos, 

Vietnam, Fliphina, dan Malaysia.  

Tujuan dari Joint Crediting Mechanism ini adalah : 

1. Memfasilitasi penyebaran teknologi rendah karbon terkini, 

pembangunan kapasitas, produk, sistem, jasa, dan infrastruktur serta 

implementasi kegiatan mitigasi, dan berkontribusi kepada 

pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. 

2. Membantu kegiatan implementasi pengurangan emisi di negara tuan 

rumah melalui langkah – langkah mitigasi yang terukur dan 

terverifikasi untuk mencapai target penurunan emisi. 

3. Berkontribusi terhadap pencapaian tujuan utama UNFCCC melalui 

fasilitas langkah – langkah global untuk pengurangan atau penurunan 

emisi.  

UPN "VETERAN" JAKARTA



6 
 

Pada Agustus 2013, Indonesia yang diwakili Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian M.Hatta Rajasa dan Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri 

Fumio Kishida, menandatangai perjanjian kerjasama Joint Crediting 

Mechanism untuk pertumbuhan rendah karbon antara pemerintah Jepang dan 

Indonesia. Setelah ditandatangani, kerjasama ini secara resmi dilaksanakan 

kedua belah pihak. Pada tahun 2014, Joint Crediting Mechanism ini mulai 

dijalankannya proyek – proyek untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. 

Pada Mei 2016, Indonesia menjadi Negara pertama yang mengeluarkan 

sertifikat karbon dari skema Joint Crediting Mechanism (Indonesia jadi 

Negara pertama terbitkan kredit karbon, 2016: 1). Setelah berjalannya 

kerjasama ini selama kurang lebih 3 tahun dan dihasilkannya sertifikat karbon 

pertama dari skema Joint Crediting Mechanism, menarik untuk melihat 

implementasi kerjasama Joint Crediting Mechanism untuk pertumbuhan 

rendah karbon antara pemerintah Jepang dan Indonesia dari 2014 sampai 

dengan 2016. 

I.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis menarik rumusan 

masalah yakni “Bagaimana Implementasi kerjasama bilateral tentang 

Joint Crediting Mechanism untuk kemitraan pertumbuhan rendah 

karbon antara Indonesia dan Jepang periode 2014 -2016?”. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Untuk memahami implementasi kerjasama bilateral tentang Joint 

Crediting Mechanism untuk kemitraan pertumbuhan rendah  karbon antara 

Indonesia dan Jepang periode 2014-2016. 

 

I.4 Manfaat Penelitian  

a. Secara akademis, untuk memberikan informasi dan data di dalam 

program studi Hubungan Internasional terutama untuk konsentrasi 

Ekonomi Politik Internasional mengenai kerjasama Indonesia dan 

Jepang untuk pertumbuhan rendah karbon dalam Joint Crediting 

Mechanism. 
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b. Secara praktis, dapat memberikan manfaat dalam program studi  

Hubungan Internasional terutama konsentrasi Ekonomi Politik 

Internasional mengenai bagaimana implementasi kerjasama bilateral 

tentang Joint Crediting Mechanism untuk kemitraan pertumbuhan 

rendah karbon antara Indonesia dan Jepang periode 2014 – 2016. 

Selain itu, mengetahui apa saja hambatan – hambatan yang dihadapi.   

 

I.5 Tinjauan Pustaka 

Isu mengenai lingkungan adalah isu yang menarik untuk dibahas, karena 

pada saat ini lingkungan sudah mulai terganggu dengan adanya aktifitas 

manusia. Banyak aktifitas manusia yang menyebabkan gas rumah kaca yang 

dapat merusak atmosfer. Dengan rusaknya atmosfer ini juga dapat berdampak 

bagi kondisi manusia itu sendiri. Isu lingkungan ini menjadi menarik dengan 

munculnya kerjasama – kerjasama antar negara untuk mengurangi dampak 

dari gas rumah kaca. Salah satu kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama 

bilateral antara Indonesia dan Jepang untuk kemitraan pertumbuhan rendah 

karbon dalam Joint Crediting Mechanism. Penelitian ini membahas mengenai 

implementasi kerjasama tersebut, terlebih Indonesia pada awal 2016 telah 

mengeluarkan sertifikat karbon pertama setelah tiga tahun menjalin kerjasama 

dengan Jepang. Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai hambatan 

dan tantangan terhadap implementasi kerjasama tersebut.  

Pembahasan beberapa literatur dibawah ini diharapkan dapat 

memperlihatkan pentingnya penelitian yang dilakukan terkait dengan 

implementasi kerjasama bilateral tentang Joint Crediting Mechanism untuk 

kemitraan pertumbuhan rendah karbon antara Republik Indonesia dan Jepang 

periode 2014-2016. Literatur Review ini akan dibagi dalam tiga kategori yaitu 

mengenai pertumbuhan rendah karbon, Protokol Kyoto, dan mengenai Joint 

Crediting Mechanism. 
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 Pertumbuhan Rendah Karbon 

Berikut ini merupakan tulisan – tulisan ataupun penelitian – penelitian 

terdahulu yang mengungkapkan mengenai pertumbuhan rendah karbon. 

Tulisan yang pertama dikeluarkan oleh The Global Commission On The 

Economy and Climate yang berjudul Menangkap Peluang Global: 

Kemitraan untuk pertumbuhan dan iklim yang lebih baik. Penelitian ini 

berfokus pada bagaimana kerjasama internasional dan kerjasama berbagai 

pemangku kepentingan dapat mempercepat kemajuan dan membantu 

mengatasi rintangan – rintangan utama. Kerjasama tersebut dapat 

dilaksanakan dalam banyak bentuk, meliputi kemitraan antar-pemerintah, dan 

juga antara badan usaha, investor, negara bagian dan kawasan, otoritas kota 

dan daerah, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil dan 

kelompok masyarakat.  

Dalam tulisan ini mengatakan bahwa dengan adanya kerjasama 

internasional dapat memobilisasi dan meningkatkan pendanaan. Selain itu, 

kerjasama internasional dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan juga 

dapat meningkatkan dan melengkapi ambisi komitmen negara secara 

signifikan di bawah kesepakatan iklim baru yang akan dicapai. Dengan 

adanya kesepakatan yang kuat akan memberikan sinyal kepada badan usaha 

dan investor bahwa perekonomian dinia sedang bergerak kearah jalur rendah 

karbon. Kejasama – kerjasama yang terjalin untuk pertumbuhan rendah 

karbon didasari dari United Nation Framework Convention on Climate 

Change. Diselenggarakannya Konferensi Perubahan Iklim (COP21) di Paris 

pada 2015, jika semua negara dapat mencapai suatu kesepakatan yang 

melibatkan partisipasi, momen tersebut akan menjadi momen bersejarah 

karena akan menandai pertama kalinya semua negara membuat komitmen aksi 

iklim dibawah UNFCCC. 

Kerjasama internasional untuk isu – isu iklim juga telah berkembang di 

luar UNFCCC. Hal ini mencakup meningkatnya perhatian pada aksi iklim 

dalam proses multilateral lainnya, seperti pengembangan SDG, wacana 

tentang pembiayaan pembangunan, serta dibawah G7 dan G20. Ada juga 
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kerjasama yang dilaksanakan diluar proses – proses antar pemerintah. Inisiatif 

– inisiatif kerjasama antara lain dalam hal energi terbarukan, efisiensi energi, 

transportasi, kota, pertanian, hutan, short-lived climate pollutans, pendanaan 

dan adaptasi. 

Kerjasama dan investasi yang dilakukan untuk pertumbuhan rendah 

karbon tidak hanya mengurangi potensi perubahan iklim, tetapi juga dapat 

manfaat ekonomi dan sosial. Kerjasama ini juga dapat memberikan 

pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan pertumbuhan rendah karbon. 

Dalam tulisan ini, kerjasama internasional memainkan peran penting untuk 

dapat mencapai tujuan UNFCCC, yang dimana berusaha mengurangi emisi 

gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim.  

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan betapa pentingnya adanya 

kerjasama terkait pertumbuhan karbon ini. Manfaat dari adanya kerjasama ini 

akan terasa bagi negara – negara berkembang yang menjalin kerjasama 

dengan negara maju. Namun, dalam tulisan ini tidak dijelaskan secara spesifik 

suatu kerjasama dan bagaimana kerjasama tersebut berhasil mengurangi emisi 

karbon. Kekosongan ini lah yang akan diisi dari penelitian penulis, dimana 

penelitian penulis akan membahas salah satu kerjasama antara negara maju 

dan negara berkembang dalam pertumbuhan rendah karbon. 

Tulisan yang kedua dikeluarkan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim 

yang berjudul Menciptakan Kesejahteraan Rendah Karbon Di 

Kalimantan Tengah. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pertumbuhan 

rendah karbon di Kalimantan Tengah. Kalimantan tengah dikatakan memiliki 

potensi yang penurunan emisi gas rumah kaca, hal ini dapat tercapai dengan 

perpaduan tepat antara kebijakan dalam negeri dan dukungan internasional. 

Lima peluang penurunan karbon terbesar mewakili 80% total potensi 

pengurangan Kalimantan Tengah adalah: (1) Mencegah pembakaran hutan 

dan lahan gambut;(2) mengurangi deforestasi hutan melalui penggunaan lahan 

yang lebih efektif, kebijakan – kebijakan alokasi lahan dan dengan 

meningkatkan produktivitas pertanian;(3) merehabilitasi lahan gambut yang 
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tidak digunakan atau yang rusak;(4) mengelola hutan secara lestari;(5) 

melakukan reboisasi. 

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rendah karbon yang sukses, 

diperlukan transformasi yang siginifikan dan lebih luas, baik di dalam 

pemerintah maupun di dalam masyarakat Kalimantan Tengah. Salah satu 

contohnya adalah pembentukan tim persiapan baru untuk mengkoordinir 

REDD dan upaya - upaya rehabilitasi lahan gambut di provinsi tersebut sesuai 

keputusan Gubernur Kalimantan Tengah pada 2009. Selain dari dalam negeri, 

untuk tercapainya kesejahteraan rendah karbon di Kalimantan Tengah juga 

memerlukan adanya dukungan internasional. Setelah adanya kerjasama baik 

yang dilakukan pemerintah di dalam negeri maupun adanya bantuan dari 

internasional, implementasi pertumbuhan rendah karbon harus dilakukan 

secara bertahap. Kalimantan Tengah memiliki komitmen untuk bergerak 

menuju jalur pembangunan yang selaras dengan iklim, yang menyesuaikan 

pembangunan ekonomi dengan penurunan perubahan iklim. 

Penelitian yang akan dilakukan penulis akan menjelaskan mengenai salah 

satu implementasi kerjasama Indonesia dengan Jepang yang berhasil 

mengeluarkan sertifikat karbon pada 2016. Hal ini dapat lebih melihat 

bagaimana pemerintah memainkan perannya sebagai pemangku kepentingan 

untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan rendah karbon tidak hanya di 

Kalimantan Tengan, namun di Indonesia. Tujuan penelitian penulis dapat 

melengkapi penelitian Dewan Nasional Perubahan Iklim yang hanya 

memfokuskan terciptanya kesejahteraan pertumbahan rendah karbon di 

Kalimantan Tengah. 

 Protokol Kyoto 

Berikut ini merupakan tulisan atau penelitian terdahulu yang 

membahas mengenai Protokol Kyoto. Yang pertama adalah skripsi yang 

ditulis oleh Nurita Efrita Diana berjudul ‘Ketidakefektivan 

Implementasi Protokol Kyoto di Indonesia (Tinjauan dari Sector 

Kehutanan)’. Dalam tulisannya nurita membahas mengenai implementasi 
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Protokol Kyoto yang tidak berhasil mengatasi permasalahan lingkungan di 

Indonesia dilihat dari sector kehutanannya.  

Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian sah dimana Negara 0 

negara terutama Negara industry akan mengurangi emisi gas rumah kaca 

mereka secara kolektif sebesar 5% dari tingkat emisi tahun 1990 

menjelang periode 2008-2012. Tujuannya adalah untuk mengurangi rata – 

rata emisi dari enam gas rumah kaca –Karbon diosida, metan, nitrus oxide, 

sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC- yang dihutang sebagai rata – rata 

selama masa lima tahun antara 2008-2012. Target nasional berikisar dari 

pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk AS, 6% untuk Jepang, 0% 

untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia 

dan 10% untuk Islandia. Protokol Kyoto juga mengatur tata cara 

penurunan emisi GRK secara bersama – sama. Jumlah emisi GRK yang 

harus diturunkan tersebut dapat meringankan Negara yang emisinya 

tinggi, sedangkan Negara yang emisinya rendah atau bahkan karena 

kondisi tertentu tidak mengeluarkan emisi dapat meringankan beban 

kelompok Negara yang emisinya tinggi. 

Indonesia merupakan Negara dengan hutan tropis terluas ketiga di 

dunia. Dari sekitar 48 juta orang yang hidup di dalam dan sekitar hutan 

Indonesia, sebanyak 6 juta orang diantaranya menggantungkan hidupnya 

langsung dari hutan. Pemerintah telah mengupayakan seekstensif mungkin 

untuk mengakomodasi hak – hak masyarakat dalam pengelolaan hutan 

melalui peraturan – peraturan dan kebijakan – kebijakan kehutanan yang 

dikeluarkan. Namun, deforestasi telah menyebabkan Indonesia kehilangan 

hutan sekitar 1,7 juta ha per tahun, selama periode 1985-1997. Tingkat 

kehilangan areal hutan tertinggi terjadi selama periode 1997-2000, yang 

mencapai jumlah sekitar 2,8 juta ha/tahun. Kelestarian sumber daya hutan 

menjadi hal yang penting untuk keberlanjutan pembangunan nasional. 

Pengelolaan sumber daya hutan secara lestari adalah salah satu bentuk 

kegiatan mitigasi dan adaptasi, merupakan isu yang terus dipertahankan di 

Indonesia. 
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Indonesia juga mendukung implementasi Protokol Kyoto. Berbagai 

kebijakan tengah diterapkan dalam mendukung proses implementasi 

Protokol Kyoto di Indonesia. Adapun kebijakan tersebut berupa upaya 

mitigasi dan adaptasi sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah 

meratifikasi adanya Protokol Kyoto. Dalam hal ini, implementasi 

difokuskan pada sector kehutanan di Indonesia. Adapun upaya tersebut 

mengenai illegal loging atau kebakaran hutan di Indonesia. Dalam 

mengimplementasikan adanya Protokol Kyoto baik dari segi mitigasi 

adapun adaptasi dari sector kehutanan, maka pemerintah membuat Inpres 

Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara 

Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik 

Indonesia. 

Selain permasalahan illegal loging, kebakaran hutan di Indonesia 

juga menjadi permasalahan utama yang menjadi agenda dari implementasi 

Protokol Kyoto di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan sangat 

mengkhawatirkan dan sangat merugikan dalam berbagai hal, baik secara 

ekonomi dan sosial maupun secara ekologi. Dampak yang segera terasa 

adalah asap, sampai Negara tetangga juga merasakannya, apalagi yang 

dekat dengan sumbernya. Dampak dari kebarakan hutan lainnya adalah 

rusaknya lahan yang terbakar dan tidak lagi dapat dipakai setelah 

terjadinya kebakaran.  

Upaya untuk menanggulangi kebakaran hutan ada dua macam, 

yaitu penanganan yang bersifat represif dan penanganan yang bersifat 

preventif. Penanganan kebakaran yang bersifat represif adalah upaya yang 

dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kebakaran hutan setelah 

kebakaran hutan itu terjadi. Penanganan jenis ini, contohnya adalah 

pemadaman, proses peradilan bagi pihak – pihak yang diduga terkait 

dengan kebakaran hutan (secara sengaja), dan lain – lain. Sementara itu, 

penanganan yang bersifat preventif adalah setiap usaha, tindakan atau 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghindarkan atau mengurangi 

kemungkinan terjadinya kebakaran hutan.   
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Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

meminimalisir adanya kebakaran hutan dan Illegal loging di Indonesia, 

namun pada kenyataannya kebakaran hutan dan Illegal Loging masih 

banyak terjadi, sekalipun sudah dilakukan upaya adaptasi ataupun mitigasi 

telah diterapkan seiring dengan implementasi Protokol Kyoto di Indonesia. 

Dari skripsi yang ditulis oleh Nurita dapat disimpulkan bahwa 

kurang efektifnya implementasi Protokol Kyoto di Indonesia. Hal tersebut 

yang membedakan dari judul skripsi ini yang membahas mengenai 

keefektifan impelementasi Joint Crediting Mechanism di Indonesia.  

Tulisan yang kedua adalah  Jurnal yang berjudul Hambatan 

Implementasi Program Aforestation/Reforestation Clean 

Development Mechanism (A/R Cdm) Di Sekaroh, Jerowaru, Nusa 

Tenggara Barat yang ditulis oleh Ragil Susanto. Dalam jurnal ini 

membahas mengenai hambatan – hambatan implementasi program 

Aforestation/Reforestation Clean Development Mechanism di wilayah 

Hutan lindung Sekaroh, Jerowawu, Nusa Tenggara Barat. Hambatan yang 

muncul tidak hanya hambatan teknis namun ada juga hambatan non teknis.  

Meningkatnya deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di 

berbagai negara khususnya di Indonesia yang terjadi di NTB secara 

langsung ikut serta dalam menyumbang karbondioksida di atmosfer bumi 

yang menyebabkan pemanasan global. Hal ini membuat Indonesisa dan 

Korea Selatan melakukan kerjasama dalam program Korea –Indonesia 

Joint Project for Adaptation and Mitigation of Climate Change in Forestry 

A/R CDM dan RED. 

Aforestasi dan Reforestasi Clean Development Mechanism (A/R 

CDM) merupakan bentuk mekanisme yang lahir dari Protokol Kyoto 

sebagai aksi untuk mencegah serta memperlambat terjadinya perubahan 

iklim di bumi akibat meningkatnnya konsentrasi Gas Rumah Kaca melalui 

sektor hutan. Sehingga diharapkan dengan adanya program A/R CDM 

dapat mengurangi peningkatan GRK di permukaan atmosfir bumi yang 
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merupakan satu faktor terjadinya pemanasan global. A/R CDM menjadi 

alat yang digunakan oleh negara – negara maju yang termasuk dalam 

Annex 1 untuk mengurangi emisi gas dalam negerinya sebagai bentuk 

tanggung jawab untuk memperlambat terjadinya perubahan iklim di bumi. 

Program A/R CDM di Sekaroh Jerowaru Nusa Tenggara Barat 

merupakan suatu bentuk program bersama yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam rangka menanggulangi dan 

mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor hutan, dengan cara penanam 

kembali hutan yang sejak 1980 sudah tidak berhutan lagi karena terkena 

degradasi dan deforetasi yang terjadi di hutan lindung Desa Sekaroh 

Kecamatan Jerowaru Nusa Tenggara Barat. Penanaman awal dilakukan 

seluas 30ha yang merupakan 10% dari total 300 ha yang akan dijadikan 

tempat kegiatan penanaman hutan dalam kerangka Korea –Indonesia Joint 

Project for Adaptation and Mitigation of Climate Change in Forestry A/R 

CDM dan REDD in Indonesia. 

Dari hasil evaluasi terhadap penanaman tahap pertama seluas 30 

ha, diperoleh kesimpulan bahwa presentase tumbuh setelah satu tahun 

ditanam menunjukkan kegagalan. Beberapa faktor penyebab kegagalan 

yang ditemukan adalah karena masalah teknis dan non teknis. Beberapa 

masalah teknis yang menghambat adalah kondisi geografis, kurangnya 

sumber daya alam, dan birokrasi yang panjang. Dan masalah non 

teknisnya adalah hambatan sosial untuk kegiatan A/R CDM. 

Dalam jurnal ini hanya membahas mengenai kegagalan  

mekanisme Clean Development Mechanism di Indonesia yang 

bekerjasama dengan Korea Selatan dalam program 

Aforestation/Reforestion. Untuk itu dalam skripsi ini akan membahas 

mengenai implementasi mekanisme lain  dari yang diatur Protokol Kyoto, 

Joint Crediting Mechanism, diIndonesia. 
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 Joint Crediting Mechanism 

Berikut ini merupakan tulisan – tulisan ataupun penelitian – penelitian 

terdahulu yang mengungkapkan mengenai Joint Crediting Mechanism. Moch. 

Iqbal Tanjung dalam tulisannya yang berjudul Kerjasama Pemerintah 

Indonesia – Jepang dalam Implementasi Mekanisme Protokol Kyoto. 

Fokus skripsi ini pada implememtasi kerjasama pemerintah Jepang dan 

Indonesia terkait mekanisme Protokol Kyoto di Indonesia. Isu lingkungan 

merupakan isu global yang mulai diperhatikan oleh seluoruh masyarakat atau 

negara di dunia. Konferensi – konferensi tingkat tinggi kemudian diadakan 

oleh negara – negara di dunia untuk membahas mengenai perubahan iklim 

serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah PBB 

menyelenggarakan konferensi mengenai isu lingkungan yang diselenggarakan 

di Rio de Jenero. Konferensi Rio biasa disebut juga KTT Bumi yang dihadiri 

oleh seluruh anggota PBB. Dalam konferensi tersebut disepekati sebuah 

kerjasama antar negara terkait isu lingkungan yaitu United Nation Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC). Hasil dari KTT Bumi tersebut 

adalah adanya rencana jangka panjang dan jangka pendek. Rencana Jangka 

Pendek diberlakukan khususnya kepada negara maju untuk dapat segera 

mengambil tindakan untuk mengemmbalikan emisi GRK ke level 1990 pada 

tahun 2000.  

Dalam KTT Bumi yang diadakan di Rio de Jenero bertujuan untuk 

menstabilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) agar tidak membahayakan iklim 

di bumi. Negosiasi – negosiasi dilaksanakan melalui Conference of Parties. 

COP pertama kali diselenggarakan di Berlin, Jerman pada tahun 1995. Pada 

COP ke 3 di Kyoto, Jepang menghasilkan Protokol Kyoto sebagai tindak 

lanjut dari implementasi tujuan United Nation Framework Convention on 

Climate Change. Dalam COP 3 di Kyoto ini disepakati sebuah tata cara 

penurunan emisi GRK.di dalam protokol Kyoto disepakati jadwal dan target 

penurunan emisi GRK oleh negara maju, negara maju diminta untuk 

menurunkan emisi GRK sebesar 5% dari tingkat emisi 1990 pada tahun 2008-

2012.  Protokol Kyoto memiliki tiga mekanisme fleksibel yang harus diikuti 
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oleh negara – negara yang meratifikasi Protokol tersebut, yakni Joint 

Implementation, Emission Trading, dan Clean Development Mechanism. 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki hutan 

tropis yang luas serta garis pantai yang panjang, membuat Indonesia dapat 

merasakan dampak langsung dari  adanya perubahan iklim. Keikutsertaan 

Indonesia terkait isu lingkungan ini sudah dimulai sejak pemerintahan 

Presiden Soeharto. Indonesia aktif mengirimkan delegasinya untuk 

menghadiri konferensi – konferensi terkait isu lingkungan, seperti Konferensi 

Stockholm, Swedia 1972 dan pada KTT Bumi. Indonesia juga salah satu 

negara yang menandatangani dan meratifikasi pembentukan UNFCCC.  

Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2004 

yang berarti Indonesia memiliki komitmen untuk ikut serta dalam 

menanggulangi pemanasan global. Sebagai negara berkembang, Indonesia 

hanya bisa melakukan salah satu dari tiga mekanisme yang di atur Protokol 

Kyoto yakni Clean Development Mechanism. Dengan terbukanya peluang 

investasi terkait proyek CDM, Indonesia juga akan mendapatkan transfer 

teknologi drai negara maju. Akan tetapi dengan meratifikasi Protokol Kyoto, 

Indonesia juga memiliki tugas yang berat yakni terkait dengan penjagaan 

sumber daya alam Indonesia dari alih lahan atau adanya illegal loging. Dengan 

adanya proyek CDM di Indonesia diharapkan mampu membantu 

penanggulangan kerusakan hutan. 

Pasca ratifikasi Protokol Kyoto, Indonesia mulai mengembangkan potensi 

proyek - proyek  CDM. Hal ini dilakukan agar banyak negara maju yang 

berinvestasi di Indonesia.  Dalam pelaksanaan proyek – proyek yang terkait 

implementasi mekanisme Protokol Kyoto, Indonesia bekerjasama dengan 

pemerintah Jepang. Jepang menawarkan kepada Indonesia untuk bekerjasama 

dalam program BOCM (Billateral Offset Crediting Mechanism). BOCM 

merupakan usulan dari pemerintah Jepang. BOCM adalah bentuk kerjasama 

bilateral antara Jepang dengan negara berkembang untuk pengurangan emisi 

GRK. 
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Dari penjelasan diatas, penelitian ini masih menjelaskan mengenai tawaran 

Jepang untuk bekerjasama dalam pengurangan emisi GRK. Penelitian yang 

penulis akan meneliti implementasi kerjasama tersebut setelah Indonesia pada 

2013 lalu dan Billateral Offset Crediting Mechanism berganti menjadi Joint 

Crediting Mechanism. 

Penelitian selanjutnya adalah Jurnal yang ditulis oleh Zailany Fadly Azmi 

berjudul Pengaruh Ratifikasi Protokol Kyoto terhadap Kerjasama 

Ekonomi Jepang – Indonesia membahas mengenai Pengaruh dari Indonesia 

meratifikasi Protokol Kyoto terhadap kerjasama ekonomi Jepang dan 

Indonesia. Pada tahun 2013 Jepang dan Indonesia menyepakati program yang 

berorientasi pada pengimplementasian Protokol Kyoto yang dimananya 

Jepang selaku negara Aneex-1 dan memiliki tanggung jawab untuk 

mengurangi emisnya. Joint Crediting Mechanism adalah bentuk lain dari 

mekanisme CDM yang diusulkan oleh Jepang. Sebelum diratifikasinya 

Protokol Kyoto, kondisi hubungan kerjasama ekonomi kedua negara memang 

sudah terjalin lama, baik dari segi perdagangan, investasi dan bantuan.  

Pada tahun 1997, melalui pertemuan COP 3 lahirlah kerangka kerja 

internasional yang membahas mengenai lingkungan, khususnya tentang emisi 

yang beredar dan telah merukan stabilitas iklim dunia. Melalui pertemuan ini 

juga digabas mengenai cara penangananan masalah, serta memutuskan pihak – 

pihak yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Jepang selaku 

negara maju yang juga tergabung dalam kelompok Annex-1 mengusulkan 

untuk melakukan perubahan pada sistem produksi pada industri – industri 

yang ada, yakni dengan cara meninggalkan proses produksi pada industri yang 

menggunakan bahan bakar fosil dan digantikan dengan teknologi canggih 

yang lebih ramah lingkungan. Sehinggga tingkat emisi yang beredar dapat 

berkurang. 

Ketika Jepang dan Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto, maka kedua 

negara sepakat untuk bersama – sama mengimplementasikannya. Melalui 

program JCM yang dimana Jepang menyediakan modal proyek berupa 

teknologi, infrastruktur dan transportasi yang canggih dan memadai untuk 
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dapat di terapkan di Indonesia. Melalui program ini Jepang mampu 

menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai negara Annex-1 dan Indonesia 

mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut dalam proses meningkatkan 

kualitas teknologinya. 

Penelitian diatas lebih berfokus kepada kerjasama ekonomi Indonesia dan 

Jepang setelah meratifikasi Protokol Kyoto dan setelah terjalinnya Joint 

Crediting Mechanism. namun, penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana 

Joint Crediting Mechanism ini di Indonesia. Hal ini lah yang akan diteliti 

penulis mengenai impelmentasi kerjasama tersebut di Indonesia. 

I.6 Kerangka Pemikiran 

Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan beberapa konsep sebagai 

acuan dalam penelitian : 

 

I.6.1. Kerjasama Bilateral 

Kejasama di dalam suatu negara itu diperlukan mengingat tidak ada satu 

negara yang mampu menjalankan negaranya tanpa membutuhkan negara lain. 

Oleh karenanya, terbentuklah suatu kerjasama diantara dua aktor negara ataupun 

lebih. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam 

kepentingan nasional dari berbagai Negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi 

di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2011:33). Di dalam kerjasama 

internasional ada interaksi antara satu negara dengan negara lain yang sama – 

sama memiliki kepentingan nasional masing – masing seperti ekonomi, 

keamanan, pertahanan dan militer. 

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. 

Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi diantara 

dua pemerintah yang memilki kepentingan atau menghadapi masalah serupa 

secara bersamaan (Holsti, 1983:210).  Bentuk kerjasama lainnya dilakukan 

antara Negara yang berada dalam suatu organisasi dan kelembagaan 

internasional. Organisasi seperti PBB menetapkan bahwa kerjasama yang 

berlangsung diantara Negara anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar 

pengakuan kedaulatan nasional masing – masing Negara. 
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 Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara 

yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu 

masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, 

perjanjian, dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Kerjasama 

bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling 

mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik.  

Menurut Kusumohamidjojo mengenai hubungan bilateral yaitu suatu 

hubungan kerjasama di antara negara-negara yang berdekatan secara geografis 

ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan 

perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur 

ekonomi (Kusumohamidjojo 1987, hlm. 3). Tercapainya hubungan bilateral 

kedua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara 

serta kesepahaman antar dua negara tersebut dalam usaha untuk 

menyelenggarakan politik luar negerinya. 

 

I.6.2. Lingkungan Hidup 

Seiring dengan berkembangnya zaman, ruang lingkup kajian ilmu hubungan 

internasional pun semakin berkembang tidak lagi hanya berbicara isu – isu 

tradisional seperti perang dan perdamaian. Negara juga bukan lagi berperan 

sebagai aktor utama, terdapat actor – actor non-negara seperti NGO (Non 

Government Organitation). Salah satu isu kontemporer yang mulai dibahas ada 

lah mengenai lingkungan hidup.  Isu lingkungan hidup mulai dibahas seiring 

dengan berkembangnya zaman. 

Isu lingkungan sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu, namun isu ini baru 

berhasil mendapatkan tempat dalam studi hubungan internasional sekitar tahun 

1970-an. Kehidupan politik, ekonomi, dan sosial manusia sangat mempengaruhi 

lingkungan hidup. Hampir semua aktifitas yang dilakukan menusia pada akhirnya 

berdampak pada lingkungan (Yanuar Ikbar, 2014:351). Isu mengenai lingkungan 

hidup menjadi topic yang mendapat perhatian khusus akhir – akhir ini terkait 

dengan permasalahan pemanasan global (global warming) yang disebabkan oleh 

emisi karbon dari industry maupun kendaraan bermotor dan kerusakan serta 

pembakaran hutan, juga permasalahan pencemaran sungai dan laut, kerusakan 
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pantai serta pembuangan limbah nuklir telah mempengaruhi kelangsungan hidup 

manusia baik secara induvidu maupun kelompok. 

Permasalahan lingkungan hidup dapat menyebabkan konflik antar Negara, 

namun juga dapat menimbulkan kerjasama antar Negara (Robert Jackson&Georg 

Sorensen, 2009). Hal ini karena adanya permasalahan lingkungan seperti 

pemanasan global dan adanya degradasi lahan yang dapat mengancam kehidupan 

manusia.  Dengan adanya ancaman dari permasalahan lingkungan yang ada 

membuat Negara – Negara terlibat untuk menyelesaikan permasalahan ini.  

 

 

I.6.3. Green Politics (Politik Hijau) 

Perkembangan ruang lingkup kajian Ilmu Hubungan Internasional telah 

semakin luas dan kompleks. Pada awal perkembangannya studi ini hanya 

mencangkup interaksi antar bangsa dalam hal perang dan damai yang 

dikonsentrasikan pada bagian dari kajian politik internasional, namun dengan 

semakinn berkembangannya zaman mengembangkan cakupan serta isu yang 

dipelajari dan hampir meliputi seluruh aspek kehidupan baik politik, ekonomi, 

sosial budaya, dan juga lingkungan hidup. 

Isu mengenai lingkungan hidup menjadi topic yang mendapat perhatian 

khusus akhir – akhir ini terkait dengan permasalahan pemanasan global (global 

warming) yang disebabkan oleh emisi karbon dari industry maupun kendaraan 

bermotor dan kerusajan serta pembakaran hutan, juga permasalahan pencemaran 

sungai dan laut, kerusakan pantai serta pembuangan limbah nuklir telah 

mempengaruhi kelangsungan hidup manusia baik secara induvidu maupun 

kelompok. 

Menurut tulisan Matthew (2001) dalam Theories of International Relations, 

mengatakan bahwa konsumsi energi dan sumber daya alam beberapa dekade 

terakhir sangat meningkat karena perkembangan teknologi dan industrilisasi serta 

meningkatnya populasi bumi yang diiringi dengan pertumbuhan perekonomian 

dunia. Hal – hal tersebut membuktikan timbulnya banyak persoalan yang terjadi 

secara tidak langsung terhadap kerusakan lingkungan.  
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Pada akhir abad ke 20, muncul alternatif perspektif baru dalam hubungan 

internasional, yakni green politics atau politik hijau. Perspektif ini muncul karena 

adanya ketidakpuasan terhadap persepektif – perspektif tradisional yang bersifat 

state-centric yang mengedepankan kedaulatan sebagai focus utama. (Yanuar 

Ikbar, 2014:345) Green Politics berpegang pada 4 pilar utama: pelestarian 

ekologi, keadilan sosial, non-kekerasan, dan grass root democracy.   

Perspektif Green Politics menolak system Negara menjadi actor dominan, 

yang terpenting mereka mengusulkan desentralisasi masyrakat politik dalam 

Negara bangsa, bukan otoritas politik global baru. Para pemikir Green Politics 

berpandangan bahwa untuk menjaga lingkungan dibutuhkan tangan semua lapisan 

masyarakat dunia, tidak hanya dalam layer Negara saja namun multilayered. 

Dengan adanya green politics, membuat masyarakat internasional mulai 

memperhatikan isu lingkungan.  

Permasalahan – permasalahan lingkungan yang terus muncul seiring dengan 

perkembangan jaman membuat sebagian orang mulai „gerah‟ sehingga isu ini 

mulai dibahas secara luas. Dengan adanya United Nations Stockholmes 

Conference on The Human Environment yang pertama pada tahun 1972, 

menandakan secara formal mengenai kemunculan isu lingkungan secara global 

dalam dunia internasional. Green Politics sebenarnya hanyalah suatu bentuk 

politik global baru yang muncul dalam oposisi di globalisasi neoliberal. Green 

Politics mempunyai apa yang disebut cabang normative yang didalamnya terdapat 

nilai – nilai demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, kemasyarakatan, kenegaraan, 

serta lingkungan, dimana ada cabang ekonomi politik yang didalamnya terdapat 

hubungan antara actor negara/politik, factor ekonomi, dan lingkungan lainnya 

yang bukan actor Negara. 

Green Politics dalam negosiasi perubahan iklim menawarkan cara 

alternative untuk menghadapi tantangan pemanasan global bersamaan dengan 

adanya kebijakan untuk menyikapinya. Dengan berkembangnya kelangkaan 

sumber daya alam, degradasi lingkungan, serta meningkatnya jumlah pengungsi 

akan menimbulkan peningkatan potensi konflik baik didalam maupun antar 

Negara. Green Politics menekankan pada bagaimana interrelasi global makin 

kompleks, dimana tidak sebatas pada permasalahan ekonomi, politik, sosial, 
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keamanan dan perdamaian secara independen, namun bagaimana lingkungan 

memberikan dampak yang saling terintegrasi pada core issues hubungan 

internasional dalam interrelasi global. 

 

I.7 Alur Pemikiran 

I.8 Asumsi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa asumsi 

dasar sebagai berikut: 

a. Dengan adanya kerjasama Joint Crediting Mechanism, Indonesia 

dapat berperan dalam pengurangan emisi  gas rumah kaca sesuai 

dengan tujuan UNFCCC.  

b. Kerjasama Joint Crediting Mechanism antara pemerintah Indonesia 

dan Jepang diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai target 

penurunan emisi gas rumah kaca. 

 

 

Adanya peningkatan emisi GRK 
membuat mulai munculnya kerjasama 

untuk mengurangi GRK 

Indonesia bekerjasama dengan  Jepang 
dalam Joint Crediting Mechanism 
untuk kemitraan rendah karbon 

Implementasi Joint Crediting 
Mechanism di Indonesia 2014 -2016 
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I.9 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, 

memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer 

maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya 

ilmiah dan kemudian menganalisa faktor – faktor yang berhubungan dengan 

pokok – pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data – 

data yang akan diperoleh. 

I.9.1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian deksriptif kualitatif, 

di mana penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba 

untuk mendapatakan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas 

yang ada di dalam interaksi manusia  (Catherine Marshall,2002: 12) 

 

I.9.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data – data untuk penelitian ini, penulis menggunakan 

dua jenis teknik pengumpulan data : 

 Teknik Pengumpulan Data Primer 

Teknik pengumpulan data primer berupa data dari melakukan kegiatan riset 

yang didapatkan melalui wawancara dan mengumpulan dokumen resmi yang 

dikeluarkan oleh negara melalui kementerian terkait. Pengumpulan dokumen 

dilakukan melalui dari press release yang dikeluarkan oleh negara seperti, 

MoU perjanjian kerjasama bilateral tentang Joint Crediting Mechanism untuk 

kemitraan pertumbuhan rendah karbon antara Republik Indonesia dan Jepang. 

 Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan cara pengumpulan data yang 

didapatkan dari studi kepustakaan yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari 

sejumlah literature. Penulis mengumpulkan data dan informasi dari dokumen, 

buku, artikel, dan berita yang terkait dengan penelitian.  
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I.10 Sistematika Penulisan 

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian ini secara 

menyeluruh, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari bab 

dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab – bab tersebut antara 

lain : 

BAB I : Pendahuluan  

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penilitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiraan, alur 

pemikiran, asumsu pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II :Perdagangan Karbon untuk Mengurangi Pemanasan Global 

dan Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon 

Dalam bab kedua ini akan membahas mengenai perdagangan karbon serta 

menjelaskan macam – macam pasar karbon. Selain itu, dalam bab dua ini 

juga membahas mengenai kemitraan pertumbuhan rendah karbon. 

BAB III :Implementasi Kerjasama Bilateral tentang Joint Crediting 

Mechanism untuk kemitraan pertumbuhan rendah karbon antara 

Indonesia dan Jepang 

Bab ketiga akan membahas mengenai implementasi dari kerjasama Joint 

Crediting Mechanism ini di Indonesia serta membahas mengenai hambatan 

dan tantangan dalam pengimplementasian kerjasama tersebut di Indonesia.  

BAB IV : Penutup 

Dalam bab keempat berisikan kesimpulan dari penelitian  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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