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BAB V 

Penutup 
V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, penulis 

menyimpulkan bahwa kerangka dasar kebijakan lingkungan yang telah disebutkan selaras 

dengan target pelaksanaan agenda iklim UNFCCC pada COP ke 21. 

1. Kerangka kebijakan lingkungan UE selaras dengan target-target guna mendukung 

terlaksananya Paris Agreement. 

2. UE berperan besar dalam aksi dan agenda iklim internasional. 

3. UE berperan sebagai institusi yang mengatur agenda iklim regional dan 

mempengaruhi kebijakan iklim luar negeri negara-negara anggotanya. 

 

V.2 Saran 

Dari penelitian ini, saran penulis tujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam 

aksi iklim internasional, terutama bagi UE. UE harus senantiasa konsisten dengan agenda 

iklim mereka di tengah-tengah dinamika politik regional dan internasional. Kondisi-

kondisi yang menguji keseriusan agenda iklim UE akan selalu ada sebab terdapat juga 

pemangku kepentingan yang skeptis terhadap isu iklim, dan terdapat pula yang merasa 

sangat dirugikan sehingga secara naluriah mempertahankan kepentingannya yang 

bertentangan dengan agenda iklim global. UE harus senantiasa konsisten memberi 

pendidikan mengenai bahaya dampak perubahan iklim ekstrim apabila tidak ditangani, 

dan senantiasa harus konsisten gencar dalam aksi-aksi iklim baik regional maupun global 

agar menghindari kemungkinan terburuk dari dampak perubahan iklim. 

Kemudian kontribusi pihak-pihak lainnya sangat berpengaruh, terutama dalam 

meringankan upaya UE dan PBB dalam melaksanakan agenda iklim bersama, mengingat 

isu ini yang bersifat lintas batas dan menyangkut kebaikan bersama untuk kemanusiaan. 

Pihak-pihak seperti negara-negara berkembang harus berupaya menyembuhkan ‘luka 

lama’ menyalahkan negara-negara maju dan negara-negara industrial sebagai penyebab 

utama kerusakan lingkungan dan sistem iklim dunia. Dengan adanya UNFCCC sebagai 

sarana menyatukan agenda iklim global diharapkan dapat melancarkan target iklim, 
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menghindari kerusakan dan kehancuran bumi, dan menjadikan kehidupan di dunia lebih 

baik. 

 Saran selanjutnya penulis tujukan untuk akademisi yang ingin membahas topik 

serupa mengenai implementasi kebijakan lingkungan UE dalam agenda iklim global. 

Penulis selanjutnya dapat mengambil fokus pada implementasi kebijakan lingkungan UE 

saat pelaksanaan Paris Agreement berlangsung yang di mulai sejak tahun 2020. 

Menjelaskan perkembangan para pihak yang tergabung di dalam UNFCCC dalam 

mencapai target iklim, terutama untuk tahun 2050 dan 2100. Begitu juga dengan 

tantangan dan peluang yang bisa penulis selanjutnya mengembangkan lebih banyak lagi. 

 

  

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

