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BAB I 

Pendahuluan 

I.1. Latar Belakang 

Pada tahun 1988, sebuah badan internasional yang bertugas memantau fenomena 

perubahan iklim yaitu the Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) 

menjelaskan bahwa suhu rata-rata bumi (sekitar 15℃) mengalami peningkat lebih cepat 

dari waktu-waktu sebelumnya (Gambar 1.1). IPCC memperkirakan bahwa konsentrasi 

karbon dioksida atmosfer bumi pada tahun 1750 hingga 2005 meningkat 280 parts per 

million (ppm) menjadi 379 ppm per tahun, dan sejak itu terus meningkat dengan 

kecepatan 1,9 ppm per tahunnya, sehingga diperkirakan pada tahun 2100 suhu permukaan 

bumi dapat meningkat dari suhu rata-rata dengan kisaran 1,8 hingga 2,9°C (Revkin, 

2018). Peningkatan suhu rata-rata bumi ini disebabkan oleh menumpuknya Gas Rumah 

Kaca (GRK) dalam kuantitas besar, dan hal tersebut mempengaruhi keseimbangan 

pancaran radiasi yang keluar dan masuk kembali ke permukaan bumi (Mann, Global 

Warming, 2020). Termasuk di dalam GRK adalah segala jenis gas yang memiliki 

kemampuan menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi 

kemudian radiasi itu dipantulkan kembali ke permukaan bumi dan proses itu 

menghasilkan efek GRK (Gambar 1.2). Di sisi lain, dalam tingkat konsentrasi yang wajar 

GRK menjadikan bumi ini layak huni bagi makhluk hidup, sebab tanpa efek ini, Bumi 

akan menjadi sekitar 30℃ lebih dingin dan tidak bersahabat bagi kehidupan.  

Gambar ini diambil dari https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772 

 

         

 

 

      

Gambar 81.1 Observasi peningkatan suhu bumi 
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GRK yang esensial untuk keberlangsungan hidup di muka bumi adalah karbon 

dioksida, metana, dan uap air. Temuan penelitian IPCC menjelaskan bahwa sejumlah 

proses mempengaruhi tingkat konsentrasi GRK; secara alamiah peningkatan konsentrasi 

GRK dipengaruhi oleh fenomena tektonik bumi, pancaran sumber-sumber alamiah 

seperti tanaman, tanah, tanah basah, dan lautan, kemudian secara antropogenik (pengaruh 

aktifitas manusia) penyebab utama meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer secara 

drastis dipengaruhi oleh pembakaran bahan bakar fosil yang aktif sejak masa pra-Industiri 

(1850-1900) (Mann, Greenhouse Gas, 2019). Di dalam “Summary for Policymakers” 

yang dirilis oleh IPCC’s Fifth Assessment Report of Working Group I, dijelaskan bahwa 

pemanasan suhu bumi merupakan fenomena yang nyata setelah melalui observasi dan 

penelitian yang dilakukan sejak tahun 1950an dan percaya bahwa aktifitas manusia 

belakangan ini yang menambah efek rumah kaca alami, dengan gas yang dilepaskan dari 

industri dan pertanian sehingga menjebak lebih banyak energi dan menyebabkan 

meningkatkannya suhu (IPCC, 2013). Fenomena ini dikenal dengan istilah global 

warming atau dalam bahasa Indonesia disebut pemanasan global, yang merupakan salah 

satu gejala perubahan iklim. 

GRK tidak memiliki dampak secara langsung terhadap kesehatan manusia, dan 

zat GRK juga tidak kasat mata dan tidak tercium dengan jelas oleh indra penciuman 

Gambar 113.2 Proses Efek Gas Rumah Kaca 
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manusia, akan tetapi dampak dari konsentrasi GRK yang tinggi mempengaruhi 

peningkatan suhu di permukaan bumi, dan peningkatan ini melaju dengan tingkat yang 

sangat mengkhawatirkan sejak masa pra-industri (1850-1900) dan merupakan salah satu 

gejala terjadinya perubahan iklim yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan di muka 

bumi, di antaranya adalah keamanan pangan, ketersediaan air bersih, munculnya 

fenomena cuaca ekstrem, kekeringan, dan fenomena ini pun dapat berujung pada konflik 

berskala lokal hingga global (Delbeke & Vis, 2016). Dari temuan-temuan observasi dan 

penelitian serta melihat fakta-fakta di lapangan, isu iklim dan peningkatan suhu ekstrem 

mendapat perhatian besar dari aktor-aktor politik internasional, baik aktor negara dan 

aktor non-negara, melihat kemungkinan-kemungkinan terburuk apabila isu ini tidak 

segera ditangani bersama, mengingat isu iklim yang bersifat universal dan mempengaruhi 

banyak sektor-sektor kehidupan lainnya (lintas-sektoral). Dari situ muncul kekhawatiran 

banyak pihak tentang apa yang akan dihadapi bersama apabila isu ini dibiarkan begitu 

saja. Dengan begitu aktor-aktor internasional bergegas melancarkan upaya-upaya dan 

aksi-aksi bersama untuk mengatasi isu perubahan iklim ekstrem dan pemanasan global 

dalam rangka mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk yang disebutkan di atas 

terjadi. 

Termasuk di dalam aktor-aktor tersebut adalah negara, organisasi internasional 

antar pemerintah (Intergovernemental Organizations/ IGOs), Lembaga Swadaya 

Masyarakat Internasional (International Non-Governmental Organizations/ INGOs), 

Perusahaan Multinasional (Multinational Corporations/ MNCs) hingga individu. Para 

aktor ini telah secara bersama-sama berusaha menghasilkan kebijakan untuk mengatasi 

ancaman lingkungan bagi manusia. Di tahun 1972 organisasi-organisasi internasional 

memutuskan bahwa isu lingkungan diangkat ke dalam ranah politik dan menegaskan 

perlunya menanggapi dan beraksi terhadap isu-isu lingkungan kontemperer. Dalam ranah 

politik internasional, kepentingan lingkungan dibahas pada United Nations Conference 

on the Human Environment 1972, atau yang dikenal dengan sebutan Stockholm 

Conference (Gambar 1.2). Untuk pertama kalinya, perwakilan dari 113 pemerintah 

nasional bertemu untuk membahas isu lingkungan dan sepakat bahwa masalah 

lingkungan dalam kondisi yang semakin memburuk, dan kebutuhan akan kerja sama 

internasional dalam merumuskan tanggapan dan aksi terhadap isu lingkungan semakin 

meningkat. Selain itu, INGOs dan para akademisi juga terlibat dengan memberikan 
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masukan kepada negara dan organisasi internasional (PBB) terkait strategi mengatasi 

ancaman lingkungan. Sementara MNCs berkontribusi melalui pemberian dana hibah 

yang digunakan sebagai modal riset maupun pemberian bantuan langsung ke wilayah-

wilayah yang terancam. 

Kontribusi aktor-aktor ini terus berlanjut dengan adanya Rio Declaration tahun 

1992, pelaksanaan Conference of the Parties (COP) setiap tahunnya, Kyoto Protocol 

1997 hingga Paris Agreement 2015. Tentu saja hal ini menunjukkan upaya mewujudkan 

keamanan lingkungan tidak pernah berhenti. Belum lagi dengan kondisi pemanasan 

global yang semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir. Memang, setiap aktor 

memiliki perbedaan orientasi maupun pelaksanaan kebijakan terkait isu lingkungan ini. 

Hal ini mengingat dampak kebijakan yang jangan sampai mengganggu aktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi. Disinilah wacana kebijakan global terkait lingkungan mengalami 

pro dan kontra. Bahkan pro dan kontra ini akan senantiasa ada setiap tahunnya dalam 

pertemuan COP. 

Salah satu aktor dominan yang pro terhadap penanganan lingkungan secara masif 

adalah Uni Eropa (UE). Organisasi ini telah berkontribusi sekaligus memainkan peranan 

siginifikan terhadap isu perubahan iklim. Kepedulian ini hadir karena sebagian besar dari 

ekonomi UE bergantung pada lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan UE terus 

berupaya memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam tindakan dan kebijakan 

lingkungan serta mempromosikan konsep pembangunan berkelanjutan di ranah 

internasional dalam beberapa dekade terakhir. Dalam menjalankan aksi dan merumuskan 

kebijakan lingkungan, UE memiliki acuan yang disebut sebagai European Environment 

Policy atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kebijakan lingkungan 

Eropa. Definisi lingkungan dalam konteks kebijakan UE ini bervariasi. Namun guna 

memudahkan pembahasan, penulis mengambil definisi bahwa lingkungan adalah alam di 

sekeliling kita dimana manusia hidup dan sumber daya alam yang manusia bergantung 

untuk bertahan hidup, kemudian isu lingkungan sebagai dampak dari aktifitas manusia 

terhadap alam, dan kebijakan lingkungan sebagai aksi yang diambil (atau tidak diambil) 

pemerintah dalam mengatur aktifitas manusia untuk mencegah terjadinya kerusakan 

lingkungan (McCormick, 2001). 

Isu lingkungan sendiri menjadi pendatang baru dalam agenda kebijakan pada 

masa awal integrasi politik dan ekonomi UE. Tahun 1950an sampai dengan 1960an, 
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seperti kebanyakan pemerintah negara lainnya pada saat itu, European Communities (EC, 

pendahulu UE) memberikan sedikit perhatian terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi 

pada dampak lingkungan, sebab EC lebih terdorong pada sisi kuantitatif (kapital) untuk 

membangun European Single Market dibandingkan perhatian mereka terhadap sisi 

kualitatifnya (dampak lingkungan). Di dalam Treaty of Rome tahun 1957, tidak ada 

pembahasan secara spesifik mengenai masalah lingkungan sebab masalah tersebut tidak 

menjadi pertimbangan Eropa dalam agenda politik mereka saat itu. 

Sebagai respon terhadap Stockholm Conference, EC mengadakan pertemuan 

European Council di Paris yang mengangkat isu lingkungan ke dalam agenda EC 

membahas tentang kesadaran perlunya sebuah kebijakan lingkungan dalam kehidupan 

bermasyarakat Eropa serta bagaimana kebijakan tersebut tidak melupakan aspek 

perluasan perekonomian di Eropa. Meskipun para pemimpin EC sudah menyadari 

pentingnya perlindungan lingkungan di dalam agenda politik mereka, akan tetapi di satu 

sisi mereka mengkhawatirkan perlindungan lingkungan akan mempengaruhi daya saing 

ekonomi mereka secara negatif. Di dalam pertemuan tersebut juga menginisiasikan agar 

negara-negara anggota yang tergabung di dalam pertemuan tersebut mengadakan sebuah 

program aksi dalam rangka menindaklanjuti isu-isu lingkungan kontemporer di antara 

mereka. Program aksi lingkungan yang diinisiasikan tersebut dinamakan sebagai the 

Environment Action Programmes (EAP) (Hey, 2007). EAP sendiri adalah kombinasi 

program-program jangka menengah UE terhadap isu-isu lingkungan (Halmaghi, 2016). 

Gambar 225.3 Stockholm Conference sebagai awal kesadaran politik internasional terhadap isu 

 

 

 

 

           

 

 

 

Gambar ini diambil dari UN Photo/Yutaka Nagata 
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The Single European Act of 1987 merupakan revisi besar pertama dari Treaty of 

Rome dan pertama kalinya memperkenalkan dasar hukum yang mempertegas peraturan 

perundang-undangan lingkungan bagi European Economic Community. Ini ditandai 

dengan penambahan judul ‘lingkungan’ dalam perjanjian tersebut. Tujuan-tujuan di 

dalam Single European Act yang berkaitan dengan perhatian terhadap lingkungan adalah 

untuk melestarikan, melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan, berkontribusi 

terhadap kesehatan manusia dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang bijaksana 

dan rasional, juga terkandung dalam perjanjian ini adalah prinsip-prinsip pencegahan dan 

bahwa 'pencemar harus membayar' (polluter pays principle) (McCormick, 2001). Pada 

Treaty of Maastricht yang ditandatangani pada 7 Februari 1992, menjadikan lingkungan 

sebagai area kebijakan resmi UE. Satu tahun setelah itu European Environmental Agency 

(EEA) mulai beroperasi di Copenhagen, Denmark. Pekerjaan EEA tidak terbatas pada 

UE saja, akan tetapi mencakup seluruh Eropa (baik anggota UE maupun bukan anggota 

UE). Tugasnya adalah mengumpulkan, memproses, dan menyediakan informasi yang 

dibutuhkan European Commission untuk mengidentifikasi dan mengembangkan proposal 

legislatif dan kebijakan lingkungan baru.  

Kemudian Treaty of Amsterdam tahun 1999 bertujuan untuk memperbaiki 

konstitusi European Community berdasarkan pengalaman baru-baru, kebutuhan baru dan 

ambisi mereka di masa yang akan datang. Qualified Major Voting (QMV, atau dalam 

bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pemilihan suara terbanyak) juga diperkenalkan 

pada perjanjian ini. Bagian amandemen yang terdapat pada Treaty of Amsterdam berisi 

tentang perlindungan lingkungan di dalam UE, kemudian menetetapkan tugas bagi UE 

untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam semua kebijakan sektoral UE 

dengan tujuan mempromosikan sustainable development (atau yang diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia sebagai pembangunan berkelanjutan) setelah mendapat masukan 

dari masyarakat UE agar pemerintah memberi perhatian lebih terhadap isu lingkungan 

dan masa depannya. Pada Treaty of Lisbon 2009 ‘melawan perubahan iklim’ dan 

membantu pembangunan berkelanjutan pada negara-negara dunia ketiga menjadi tujuan 

yang spesifik dari perjanjian tersebut sekaligus memberi badan hukum penuh bagi UE 

sehingga dapat berperan menjadi satu suara dalam menandatangani perjanjian 

internasional dan bergabung dengan organisasi internasional sebagai UE (sebagai sebuah 

kesatuan agenda politik bersama dengan negara-negara anggota di dalamnya). Di dalam 
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Treaty of Lisbon istilah ‘Community’ secara resmi diubah dengan kata ‘Union’, 

menjadikannya EU (Postolache, 2012). 

Dalam upaya internasional mengatasi isu perubahan iklim, Conference of Parties 

(COP) ke-21 menjadi pertemuan penting saat ini. COP sendiri adalah badan pembuat 

keputusan tertinggi dari sebuah konvensi perubahan iklim PBB, atau United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Di dalam COP setiap negara 

yang mewakili diri menjadi pihak konvensi (parties), dan bersama mereka meninjau 

pelaksanaan konvensi dan instrumen hukum lainnya yang diadopsi pada COP yang 

sedang berlangsung dan kemudian mengambil keputusan yang diperlukan untuk 

mempromosikan dan melancarkan pelaksanaan konvensi yang efektif, termasuk 

pengaturan kelembagaan dan administratif. COP ke-21 UNFCCC di Paris, Perancis 

menghasilkan Paris Agreement, di dalamnya berisi 29 pasal yang menegaskan 

peningkatan penerapan konvensi terutama dalam mencapai tujuan bersama memperkuat 

respons dan aksi global terhadap isu perubahan iklim ekstrem dalam ruang lingkup 

pembangunan berkelanjutan dengan cara menekan suhu rata-rata global agar tidak 

melebihi 2°C bahkan (jika memungkinkan) menahan kenaikan suhu global di bawah 

1,5°C. (Stern, 2018).  

Paris Agreement adalah sebuah kesepakatan agenda iklim internasional yang 

terdapat di dalam UNFCCC, yang di dalamnya berisi upaya kolektif negara-negara dunia 

dalam mengantisipasi dan mengatasi dampak perubahan iklim global melalui penetapan 

target emisi GRK dengan target utama menekan peningkatan temperatur global. Paris 

Agreement menandakan kemajuan dalam menetapkan sebuah rezim perubahan iklim 

guna mendukung upaya aksi iklim global setelah tersendat selama 20 tahun lamanya 

(Stern, 2018). Paris Agreement menjadi sebuah terobosan dalam kerja sama internasional 

dalam isu lingkungan hidup, sebab terjadinya perubahan sikap pemimpin-pemimpin 

negara di dunia terhadap isu perubahan iklim ekstrem ini. Aktor-aktor politik 

internasional mulai menyadari dan turut merasakan kenyataan dampak perubahan iklim 

ekstrim yang sedang mereka hadapi, meskipun banyak di antara aktor politik 

internasional yang kebinggungan bagaimana cara menghadapi dan mengatasi 

permasalahan ini, bahkan adapula yang mengingkari adanya isu perubahan iklim ini. 

UE dan negara-negara anggotanya turut berkontribusi di dalam COP 21, dan UE 

secara resmi meratifikasi perjanjian tersebut pada 5 Oktober 2016, dan mulai 
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memberlakukannya pada 4 November 2016. Bagi UE, Paris Agreement menjadi 

jembatan bagi kebijakan iklim mereka saat ini dan target netralitas iklim UE pada 

pertengahan abad ini. Jauh sebelum kesepakatan tersebut terjadi, UE telah lama berperan 

aktif di dalam proses pembentukan rezim iklim internasional dan mengangkat isu ini ke 

dalam PBB, sebab UE melihat PBB sebagai panggung agar aksi mereka terhadap isu 

lingkungan kontemporer, termasuk penanganan isu perubahan iklim ekstrem, mendapat 

perhatian masyarakat internasional dan dalam melancarkan aksi global. Sejak awal 

terbentuk, UE memiliki tradisi multilateralism yang mengakar di dalamnya, sebab UE 

percaya bahwa kerja sama dan transparansi antar aktor-aktor kepentingan membuka 

banyak peluang baik untuk internal maupun untuk bersama, mempercepat dan 

melancarkan kerja sama internasional (Delbeke & Vis, 2016).  

 

Isu ini menjadi penting untuk dibahas sebab mengingat sifat isu lingkungan yang 

lintas-sektoral, lintas-batas dan menyangkut keberlangsungan, keamanan, dan kemajuan 

hidup bersama di muka bumi. UE sebagai yang terdepan dan menjadi panutan dalam aksi 

iklim internasional menjadi sorotan dalam penelitian ini sebab diharapkan dengan 

kontribusi salah satu pemain besar ekonomi dan politik yang diakui secara internasional 

ini dapat menjadi dorongan bagi aktor-aktor lainnya untuk bersama-sama melancarkan 

agenda iklim global. UNFCCC menjadi sarana mendorong kerja sama aksi iklim 

internasional, dan COP 21 tahun 2015 menjadi sorotan dunia saat ini dalam pelaksanaan 

rezim perubahan iklim internasional. Dengan rezim perubahan iklim internasional 

tersebut diharapkan menyatukan pihak-pihak yang tergabung untuk bersama-sama 

menjadikan sistem iklim dunia lebih sehat, dan mengurangi potensi kemungkinan 

Gambar 257.4 COP21 berhasil menghasilkan Paris Agreement 
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terburuk yang telah diprediksi akan terjadi apabila tidak segera dilakukan dan dirancang 

upaya global dalam mengatasi isu iklim ini dan menjadikan kehidupan di dunia jadi lebih 

baik. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini penulis ingin menelusuri Implementasi Kebijakan 

Lingkungan UE dalam COP 21. Oleh karena rumusan masalah untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan lingkungan Eropa pada COP 21 dalam 

menghasilkan Paris Agreement ? 

 

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini: 

1. Mengetahui kebijakan lingkungan UE. 

2. Mengetahui COP 21 dan hasilnya, yaitu Paris Agreement. 

3. Mengaitkan kebijakan lingkungan UE dengan implementasinya di dalam COP 

21. 

Kemudian, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terbagi menjadi: 

1. Memberikan informasi mengenai upaya UE mengatasi perubahan iklim 

ekstrem. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi gagasan akademis untuk 

penelitian yang membahas tentang isu lingkungan hidup. 

 

I.4. Sistematika Penulisan 

a. BAB I. PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dari 

penelitian ini. 

b. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai konsep dan teori, literature review, 

alur pemikiran dan asumsi. 

c. BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode yang akan peneliti gunakan 

dalam melakukan penelitian ini. Metode penelitian berguna untuk mempermudah peneliti 

dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode penelitian terdiri 

dari jenis penelitian 

d. BAB IV. AKSI DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN UNI EROPA 

Bab ini, peneliti menjelaskan aksi dan kebijakan lingkungan UE dalam mencapai 

tujuannya mencapai Paris Agreement. Penulis kemudian mengaitkan aksi dan kebijakan 

tersebut dengan kontribusi UE di dalam COP 21. 

e. BAB V. PENUTUP 

Bab ini, peneliti akan berusaha memberikan jawaban dan kesimpulan dari pokok 

permasalahan atau topik pada penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan akan diambil 

dari bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/

