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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

Perubahan iklim sudah menjadi permasalahan global yang kini juga telah menjadi 

agenda politik internasional. Melalui prosedur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB 

banyak negara yang mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan global ini. Isu 

utama yang harus ditandatangani adalah bagaimana agar konsentrasi Gas Rumah 

Kaca dapat berkurang dan distabilkan agar sistem iklim bumi tidak terganggu dan 

terus memburuk.1 Maka pada tahun 1989 terbentuklah badan, yaitu Intergovermental 

Panel on Climate Change (IPCC) oleh United Nations Enviroment Programe 

(UNEP) dan World Meteorological Organization (WMO). Lembaga IPCC bertugas 

untuk meneliti fenomena perubahan iklim secara ilmiah serta mencari kemungkinan 

solusi penyelesaiannya. Lembaga tersebut terdiri dari beberapa ilmuwan-ilmuwan 

yang berkompeten. PBB pada tahun 1990 kembali membentuk sebuah badan antar 

pemerintah, namanya Intergovermental Negotiating Committee (INC), untuk 

melakukan negosiasi ke arah konvensi perubahan iklim. INC lalu menyepakati 

konsensus Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB atau United Nations 

Framework Convention on Climate Change, disingkat UNFCCC.2 

                                                           
1 Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim,Daniel Murdiyarso, Mei 

2003 hal: 23 
2 “Peta Jalan Bali”, diakses dari http://www.beritaindonesia.co.id/utama/152-peta-jalan-bali 

pada tanggal 20 Februari 2012 
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Untuk membahas permasalahan mengenai perubahan iklim tersebut, PBB 

mengadakan suatu konferensi yang dinamakan Conference of the Parties (COP). 

COP merupakan otoritas tertinggi dalam kerangka kerja PBB tentang Konvensi 

Perubahan Iklim, yang merupakan asosiasi para pihak dalam meratifikasi konvensi 

yang bertanggungjawab menjaga konsistensi upaya internasional dalam mencapai 

tujuan utama konvensi. Konvensi tersebut mulai ditandatangani pada bulan Juni 1992 

di Rio De Janeiro – Brazil dalam KTT Bumi3. Tujuan yang paling utama dari 

pembentukkan konvensi tersebut adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau 

yang biasa dikenal dengan GRK. Diharapkan konsentrasi gas-gas tersebut tidak 

melampaui batas aman dan tidak membahayakan iklim dunia. Dalam konvensi 

tersebut telah disepakati beberapa kesepakatan yang membagi 2 kelompok negara-

negara, yang pertama yaitu negara-negara Annex I dan negara-negara non Annex I. 

Negosiasi demi negosiasi dalam Conference Of the Parties akhirnya 

menghasilkan Protokol Kyoto. Melalui Protokol Kyoto ini diharapkan dapat 

mengabulkan target penurunan emisi oleh negara-negara industri yang dijadwalkan 

dan dilaksanakan secara transparan. Protokol untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB 

tentang perubahan iklim diadopsi pada sesi ketiga (COP3) Di Kyoto, Jepang. Sesuai 

dengan pasal 24 , protokol tersebut terbuka untuk penandatanganan dari tanggal 16 

                                                           
3 “CIFOR: Hari Hutan 2011 difokuskan ke Afrika”, diakses dari 

http://berita.plasa.msn.com/article_old.aspx?cp-documentid=5450228 pada tanggal 27/02/13 pada 
pukul 20:11 wib 
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Maret 1998 hingga 15 Maret 1999 di markas besar PBB , New York.4 Berdasarkan 

Pasal 22, Protokol tunduk pada ratifikasi penerimaan, persetujuan atau aksesi oleh 

pihak UNFCCC, pihak UNFCCC yang belum menandatangani protokol dapat ikut 

serta setiap saat. Protokol Kyoto mulai berlaku sejak 16 Februari 2005 sesuai dengan 

pasal 23, yaitu hari ke-90 setelah tanggal dimana tidak kurang dari 55 pihak yang 

menandatangani protokol. Pihak UNFCCC menggabungkan total emisi negara yang 

termasuk ke dalam Annex 1 dengan total minimal 53% dari total emisi karbon 

dioksida tahun 1990, dimana para pihak yang termasuk ke dalam annex 1, yang telah 

mendepositkan instrumen ratifikasi , penerimaan atau persetujuan atau aksesi.5 

REDD  (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) menjadi salah 

satu solusi yang dinilai dapat berjalan efektif dan efisien dalam menanggulangi 

permasalah iklim global yang juga banyak disumbangkan akibat deforestasi dan juga 

degradasi hutan. REDD adalah salah satu mekanisme internasional yang 

dimaksudkan untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi Negara 

berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, 

REDD merupakan salah satu kegiatan mitigasi perubahan iklim di sector kehutanan. 

                                                           
4 Penandatanganan sesuai dengan Pasal 24 ayat 1, Protokol Kyoto : This Protocol shall be 

open for signature and subject to ratification, acceptance or approval by States and regional economic 
integration organizations which are Parties to the Convention.  It shall be open for signature at United 
Nations Headquarters in New York from 16 March 1998 to 15 March 1999.  This Protocol shall be 
open for accession from the day after the date on which it is closed for signature.  Instruments of 
ratification, acceptance, approval or  accession shall be deposited with the Depositary. 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf  hal: 2, pada tanggal  27/02/2013 pada pukul 15:15 
wib 

5  “UNFCCC, Status ratifikasi protokol kyoto” diakses dari, 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php pada tanggal 27/02/2013 pukul 
20:32 wib 
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REDD untuk pertama kalinya dibicarakan dalam Confrence of Parties (COP) yang ke 

11 di Montreal pada tahun 2005 dan kemudian disahkan 2 tahun setelah COP 

berlangsung yaitu pada COP ke-13 yang berlangsung di Bali pada tahun 20076. Pada 

COP ke-13 tersebut juga dihasilkan Bali Action Plan yang merupakan sebuah respon 

setelah dikeluarkannya Fourth Assesment Report (AR4) oleh IPCC. Isi dalam AR4 

tersebut menyebutkan bahwa tingginya pelepasan karbon yang terjadi banyak 

diakibatkan oleh kegiatan deforestasi dan degradasi yang dilakukan oleh negara-

negara berkembang yang dapat mengakibatkan dampak yang cukup signifikan 

terhadap pemanasan global.7 Konsep REDD ini merupakan gagasan yang dikeluarkan 

Protokol Kyoto mengenai CDM atau Clean Development Mechanism yang 

merupakan bagian dari upaya mitigasi.8 REDD dimaksudkan sebagai salah satu cara 

untuk mengurangi emisi yang diberikan kompensasi.9 Pengertian REDD berubah 

dengan ditambahkan “plus” di belakangnya menjadi REDD+, yaitu Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Carbon Stock Enhancement 

and Forest Conservation.10 Penambahan “plus” pada REDD dimaksudkan bahwa 

tidak hanya degradasi hutan saja yang difokuskan, melainkan menambahkan 
                                                           

6 Keputusan 2/COP 13 diakses dari http://unfccc.int/resource/docs/2007/cmp3/eng/09a01.pdf  
pada tanggal 27/02/13 pada pukul 21:09 wib 

7 Ibid, Keputusan 1/COP 13 
8 Mitigasi adalah tindakan untuk menstabilkan Gas Rumah Kaca di atmosfer demi tercapainya 

tujuan UNFCCC. Diakses dari http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7169.php  pada tanggal  
27/02/13 pada pukul 21:13 wib 

9  Imme Scholz dan Lars Schmidt, Reducing Emission from Deforestation and Forest 
Degradation in Developing Countries: Meeting the main challenges ahead, (Bonn: German 
Development Institute, 2008), hal 1. Diakses dari 
http://unfccc.int/resource/docs/2011/smsn/ngo/227.pdf pada tanggal 28/02/2013 pada pukul 14:00 wib 

10  “Perhatian Untuk REDD” diakses dari 
http://green.kompasiana.com/iklim/2011/02/10/perhatian- untuk-redd-341021.html pada tanggal 
30/05/2013 pada pukul 20:02 pada tanggal  01/03/2013 pukul 14:00 wib 
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konservasi dan pengelolaan hutan secara lestari, pemulihan hutan dan penghutanan 

kembali serta peningkatan cadangan karbon hutan. 

Indonesia sendiri telah maju untuk memperjuangkan REDD pada konvensi yang 

dilaksanakan di Bali tahun 2007 disaat ide tersebut sudah masuk dan berkembang 

dengan mengikutsertakan degradasi hutan. Mekanisme REDD+ yang sedang berjalan 

ini awalnya memiliki tantangan, tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah 

bagaimana mengukur karbon secara akurat, bagaimana memastikan dana sampai ke 

komunitas hutan dengan transparan dan efisien, siapa yang akan bertanggung jawab 

apabila hutan ternyata tetap rusak, serta siapakah sumber pendanaan. 

 

Tabel I.1 Proyek REDD+ di Indonesia propinsi Kalimantan Tengah 

(Pembaharuan data Juni 2012) 

Nama Proyek Propinsi Lembaga yang terlibat 

Kalimantan Forest and 

Climate Partnership 

Central 

Kalimantan 

Australian Government partnering w 

GOI. Implementation partners are 

CARE, BOS, Wetlands International 

Katingan Conservation 

Area: A Global Peatland 

Capstone Project 

Central 

Kalimantan 
Starling Resources 
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Lamandau 
Central 

Kalimantan 

RARE / YAYORIN / Clinton 

Foundation 

REDD in Sebangau 

National Park 

Central 

Kalimantan 
WWF / Sebangau National Park 

The Rimba Raya 

Biodiversity Reserve 

Project 

Central 

Kalimantan 

Infinite Earth / Orangutan Foundation 

International 

Sumber : Kementerian Kehutanan (http://www.redd-indonesia.org/peta/peta-redd.html) 

 

Pada tabel di atas menunjukkan deskripsi dan informasi yang lebih jelas tentang 

nama proyek, letak propinsi penyelenggaraan REDD+ di Indonesia yaitu di 

Kalimantan Tengah, beberapa lembaga-lembaga pemerintahan dan juga NGO terlibat 

langsung dalam proyek ini. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong negosiasi 

bilateral dan internasional tentang REDD+, yang menjadi bagian terpenting dalam 

target penurunan gas emisi karbon di Indonesia yaitu sebesar 26% dari tingkat 

bussiness-as-usual dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan dari luar pada 

tahun 2020.11 

Hal tersebut dianggap sebagai sebuah keberanian yang besar yang dikeluarkan 

oleh Negara berkembang. Norwegia yang masuk ke dalam salah satu Negara maju 

                                                           
11 Ibid,. 
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melihat Indonesia sebagai Negara yang cukup berani dengan mengeluarkan target 

emisi yang besar dibandingkan dengan Negara berkembang lainnya. Sebagai Negara 

yang memiliki hampir 50% wilayah hutan, Indonesia memiliki kesempatan yang baik 

untuk mengembangkan REDD+ di wilayahnya. Indonesia pun memiliki 

permasalahan yang cukup banyak dalam masalah hutan. Penebangan liar, 

pembakaran hutan serta proyek lahan gambut yang gagal di pertengahan tahun 90an 

juga menjadi pertimbangan Norwegia untuk memilih Indonesia sebagai Negara mitra 

dalam proses pengurangan emisi melalui REDD+. 

Pada 26 Mei 2010, Norwegia dan Indonesia menandatangani perjanjian yang 

dinamakan Surat Niat atau Letter of Intent. Dimana dalam perjanjian tersebut 

Norwegia dan Indonesia memiliki peraturan serta tata cara pengurangan emisi yang 

dipusatkan kepada kerusakan hutan. Dijelaskan dalam Letter of Intent bahwa 

Norwegia memberikan dana sebesar kurang lebih 1 juta U$. Dana tersebut 

diperuntukkan untuk melaksanakan REDD+ di wilayah hutan Indonesia. Sesuai 

dengan Letter of Intent di dalam fase pertamanya, Indonesia diminta untuk 

menetapkan satu provinsi atau wilayah yang dianggap memiliki masalah yang serius 

dalam kerusakan hutan. Pada Desember 2010, Kalimantan Tengah telah dipilih oleh 

Presiden Indonesia provinsi uji coba untuk melakukan upaya-upaya REDD+ 

Indonesia, dengan dibantu oleh dukungan dari Negara Norwegia. Baik Norwegia 

maupun Indonesia menyadari bahwa perubahan iklim merupakan salah satu 

tantangan terbesar yang dihadapi dunia dewasa ini. Indonesia telah menentukan target 
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yang berani dan Pemerintah Norwegia ingin mendukung upaya yang dilakukan 

Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan komitmen tersebut.12 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Strategi REDD+ di Indonesia bertujuan untuk memelihara sumber daya alam 

secara berkelanjutan sebagai aset nasional demi kesejahteraan bangsa. Tujuan 

tersebut dapat tercapai melalui implementasi di lima area fungsional pembangunan 

institusi dan proses yang menjamin peningkatan tata kelola hutan dan lahan gambut, 

pengkajian ulang dan peningkatan kerangka peraturan, meluncurkan program 

strategis termasuk untuk manajemen lansekap, merubah paradigma lama dan 

melibatkan pemangku kepentingan utama secara bersamaan. 13 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai REDD+ dimana Indonesia 

memberanikan diri untuk maju memperjuangkan REDD dalam konvensi COP di Bali 

tahun 2007 lalu, dengan pertanyaan “Bagaimana upaya Norwegia dan Indonesia 

dalam menurunkan emisi melalui REDD+ (Reducing Emission from 

Deforestation and Forest Degradation) di daerah Kalimantan Tengah?”, dengan 

judul  “Kerja Sama Norwegia - Indonesia Dalam Menurunkan Tingkat Emisi 
                                                           

12 “Tanya Jawab Tentang Kerja Sama REDD+ Indonesia dengan Norwegia” diakses dari 
http://www.norwegia.or.id/News_and_events/Lingkungan/Tanya-Jawab-Seputar-Kemitraan-REDD-
Norwegia-Indonesia/ pada tanggal 14/06/2013 pada pukul 14:00 wib  

13  “Satgas REDD+, REDD+ di Indonesia” diakses dari 
http://www.satgasreddplus.org/tentang-redd/redd-in-indonesia pada tanggal 19/10/12 pada pukul 13:31 
wib 
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Studi Analisa Terhadap Pelaksanaan REDD+ (Reducing Emission from 

Deforestation and Forest Degradation) Di Kalimantan Tengah Periode 2010-

2012” 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Menjelaskan mengenai langkah Indonesia sebagai negara berkembang dalam 

usaha mengurangi emisi melalui REDD+ sesuai dengan Bali Roadmap yang 

dihasilkan dari COP ke-13, UNFCCC, Bali, Indonesia pada tahun 2007. 

2. Sejauh apa kinerja Indonesia dalam mewujudkan keinginannya dalam 

melakukan penurunan emisi sesuai targetnya pada tahun 2020. 

3. Bagaimana bentuk bantuan yang Norwegia berikan kepada Indonesia dalam 

upayanya menurunkan emisi. 

4. Menganalisa langkah yang diambil Indonesia dan Norwegia melalui Letter of 

Intent dalam melakukan penurunan emisi, yang sebenarnya banyak 

dibicarakan oleh negara-negara maju.  
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I.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan 

informasi maupun data dalam studi Hubungan Internasional yang memiliki 

keterkaitan dengan lingkungan hidup. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan 

maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitn dengan teknik 

penelitian. 

 

I.5 Tinjauan Pustaka 

Dalam tulisan ini, penulis mengunakan referensi dari buku dan jurnal yang 

berkaitan dengan upaya Indonesia dalam menurunkan emisi dan juga mengenai 

proses pelaksanaan REDD+ di Indonesia. 

 

� Jurnal : Perubahan Iklim, Deforestasi dan Diplomasi Indonesia Dalam 

Negosiasi Internasional, oleh : Rachmat Witoelar, Kementrian Luar 

Negeri Republik Indonesia, Desember 2009, Vol. 1 No. 3 

Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Indonesia kembali menjadi perhatian 

ketika disebut-sebut sebagai negara terbesar ketiga penyumbang emisi gas rumah 

kaca di dunia. Kehilangan tutupan kawasan hutan terjadi di hampir setiap negara 

yang memiliki kawasan hutan, termasuk Indonesia. Kegiatan deforestasi yang terjadi 
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dalam kurun waktu terakhir memberikan dampak negatif terutama bagi masyarakat 

yang tinggal di dalam kawasan hutan. 

Sekurangnya 8 juta hingga 16 juta hektar hutan tropis di seluruh dunia mengalami 

kerusakan pada kurun waktu antara 1980 hingga tahun 1990an. Kerusakan tersebut 

ditandai dengan hilangnya tutupan luas hutan yang ada di dunia. Jika hal ini tetap 

terjadi tanpa adanya penanggulangan yang baik dari pemerintah dan masyarakat 

seluruh dunia, maka ancaman terhadap keberadaan air bagi penduduk dunia akan 

terjadi dan hal ini tentu saja akan memperngaruhi ekonomi makro maupun mikro. 

Salah satu kebijakan politis yang diambil pemerintah Indonesia adalah dengan 

menciptakan target penurunan emisi sebesar 26% dengan target utama yakni 

perbaikan tata kelola dan manajemen hutan Indonesia. Emisi gas rumah kaca yang 

berasal dari industri negara maju dan deforestasi hutan tropis negara berkembang 

harus diturunkan pada dekade mendatang apabila tingkat pemanasan tetap di bawah 2 

derajat celcius pada tahun 2050. Terdapat kesepakatan yang luas bahwa rejim 

pengendalian emisi setelah tahun 2012 harus meliputi insentif untuk pengurangan 

emisi dari deforestasi bagi negara-negara tropis dan semua pengurangan harus 

bersifat nyata dan dapat diverifikasi. 

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



12 

 

� Security Studies; an Introduction. chapter 18 Environmental Change, 

Oleh : Paul D. Williams, Taylor & Francis e-Library , 2008. 

Dalam buku ini dijelaskan bahwa terdapat pemikiran baru dalam isu keamanan 

yang hadir di akhir tahun 1980-an. Dimana kecelakaan yang terjadi pada reaktor 

nuklir Chernobyl pada tahun 1986 mengakibatkan munculnya lubang ozon serta 

meningkatnya kekhawatiran perubahan iklim setelah kejadian tersebut. Mikhail 

Gorbachev mengarahkan perhatiannya untuk hal ini. Deforestasi tropis yang terjadi d 

Brazil pada khususnya, dan musim panas di tahun 1988 di kawasan Amerika Serikat 

dan ketika Sungai Mississippi mengalir dengan aliran yang semakin berkurang 

dianggap telah mengganggu navigasi komersial di dunia, dianggap sebagai tanda-

tanda yang harus lebih diperhatikan dalam perdebatan di masa itu. 

Dimana perdebatan tentang lingkungan tersebut dianggap dapat mengakibatkan 

konflik di banyak tempat terutama di daerah-daerah Selatan. Kurangnya 

pembangunan khususnya terkait dengan kelangkaan di lingkungan, orang miskin 

yang lapar karena kekurangan makanan, bukan karena kemiskinan, kekurangan lahan 

pertanian dalam hal ini curah hujan yang seharusnya bisa disalahkan. Singkatnya, ada 

kesenjangan yang jelas antara geopolitik mereka dalam bahaya langsung terhadap 

masalah politik lingkungan yang diinduksi di daerah Selatan dan populasi yang 

makmur di Utara. Apakah masalah tersebut jatuh ke negara-negara bagian Utara? Hal 

ini kemudian akan dan tentu memerlukan respon keamanan internasional. Usaha 

negara-negara berkembang dan negara maju untuk meminimalisir konflik yang 
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kemungkinan akan hadir di negara-negara berkembang terutama di negara-negara 

bagian selatan. 

 

� Buku : Global Warming (Looking Beyond Kyoto), Oleh :  Ernesto Zedillo, 

Climate Change Impact Center for The Study of Globalization, Yale 

University, Brookings Institutions, Washington DC 

Buku ini membahas mengenai hal-hal yang mempengaruhi setiap negara setelah 

pencanangan Protokol Kyoto. Dimana dampak dari Protokol Kyoto salah satunya 

dapat membuat implikasi terhadap kebijakan suatu negara. Hal tersebut berdampak 

penting terhadap kebijakan. Para peneliti telah memfokuskan pada suatu dampak 

yang menciptakan beberapa inovasi. Pertama, penelitian telah mengungkapkan bahwa 

kebanyakan sektor memiliki kepekaan yang tinggi terhadap iklim. Untuk setiap 

kepekaan iklim , sektor memiliki beberapa iklim yang dianggap dapat 

mengoptimalkan produktivitas sektornya. Ini berarti bahwa pemanasan global 

mungkin memiliki efek yang berbeda di setiap negara, tergantung pada letak dan 

posisi mereka juga tergantung pada musim dan iklim yang mampu mengoptimalkan 

hasil produksi negara mereka. 

Dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim telah menghasilkan tiga hasil 

yang penting. Pertama, manfaat dan kerusakan keduanya saling berkaitan dan 

berhubungan dengan perubahan iklim, sehingga efek kebersihan yang ditimbulkan 

cukup kecil. Kedua, penyesuaian perubahan iklim akan mengurangi dampak bersih 
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yang ditimbulkan dari perubahan iklim dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, 

kerusakan perubahan iklim cenderung menimpa  negara-negara miskin atau low-

latitude countries, sedangkan manfaat justru di dapat oleh negara-negara yang relatif 

kaya, mid-to high-latitude countries 

Terdapat tiga hasil yang dapat dijadikan pandangan untuk membuat sebuah 

keputusan penting terkait perubahan iklim. Yang pertama, permasalahan kerusakan 

yang berasal dari Gas Rumah Kaca diharapkan akan menjadi rendah, maka biaya 

regulasi yang akan dibuat juga harus rendah. Kedua, iklim akan menjadi hangat, 

dengan demikian penting untuk di ingat bahwa akan terjadi penyesuaian iklim. 

Pembuat kebijakan harus mulai membuat dan mempersiapkan langkah-langkah 

adaptasi dan penyesuaian ke seluruh dunia. Ketiga, dampak perubahan iklim akan 

jatuh paling banyak di negara-negara yang masuk ke dalam low-latitude, yang 

merupakan daerah bagi penduduk termiskin di dunia. Pembuat kebijakan harus bisa 

mengatasi ketidakadilan dari hasil yang ada dan juga kompensasi negara-negara yang 

mengalami kerusakan meskipun bukan mereka penyebabnya. 

 

� Jurnal  : Perubahan Iklim : Jalan Panjang dari Bali Menuju 

Kopenhagen, Oleh : Rezlan Ishar Jenue,  Kementrian Luar Negeri 

Republik Indonesia 

Jurnal ini berisi peran Indonesia dan juga dunia dalam menanggulangi perubahan 

iklim yang sudah dirasa telah membahayakan. Langkah panjang perjalanan konvensi 
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perubahan iklim yang dimulai dari Konferensi mengenai Lingkungan Hidup Manusia 

(UN Conference on Human Environment) di Stockholm, Swedia. Dimana dalam 

konferensi tersebut menimbulkan kesadaran dari masyarakat dunia mengenai 

pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sampai pada Konferensi 

Perubahan Iklim di Bali dan menghasilkan Bali Roadmap. Serta tantangan yang akan 

dihadapi dalam COP ke 15 di Kopenhagen. 

Kekhawatiran yang dialami dalam menghadapi COP ke 15 di Kopenhagen. 

Bahwasanya COP ke 15 tersebut ditakutkan tidak dapat mencapai kesepakatan 

Internasional mengenai perubahan iklim pasca Protokol Kyoto (2012). Hal tersebut 

dibuktikan dengan lambannya proses negosisasi yang terjadi antara lain dikarenakan 

belum adanya komitmen politik yang kuat, khususnya dari para negara maju dalam 

melakukan mitigasi perubahan iklim dan memastikan ketersediaan bantuan 

pendanaan dan transfer teknologi bagi negara-negara berkembang. Kewajiban Annex 

1 dam Non-Annex 1 berdasarkan kepada common but differentiated responsibilities 

dan respective capabilities dengan negara-negara maju yang memimpin dengan 

melakukan upaya tindakan mitigasi. Komitmen untuk melakukan penurunan emisi 

terkuantifikasi oleh negara maju harus diambil pada tingkat domestik dan dapat 

didukung dengan offset dari negara berkembang melalui pasar karbon. 
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I.6 Kerangka Pemikiran 

I.6.1 Perjanjian Internasional  

Dalam masyarakat internasional saat ini, perjanjian internasional memainkan 

peran penting dalam mengatur kehidupn dan hubungan antar negara. Boer Mauna, 

menjelaskan bahwa melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar 

kerja sama mereka, mengatur berbagai perencanaan kegiatan, menyelesaikan 

permasalahan demi kelangsungan hidup warga dunia. Perjanjian internasional 

merupakan semua kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara sebagai salah satu 

subyek hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yangmempunyai akibat-

akibat hukum.14 Dalam mekanisme pembuatan perjanjian internasioal, dikenal istilah 

convention. 

Dalam pengertian umum, convention juga mencakup mengenai pengertian 

perjanjian internasional secara umum. Dalam kaitannya, Pasal 38 statuta Mahkamah 

Internasional menggunakan istilah international conventions sebagai salah satu 

sumber hukum internasional.15 Menurut pengertian ini istilah konvensi digunakan 

untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak pihak. Konvensi 

umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk 

berpartisipasi secara luas, juga bersifat law making artinya merumuskan kaidah-

kaidah hukum bagi masyarakat internasional. 

                                                           
14  DR.Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam era 

Dinamika Global, Edisi ke-2 (Bandung: PT Alumni 2005), hal 91 
15 Ibid., hal. 85 
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Dalam sebuah treaty making procces, adanya proses ratifikasi menjadi bagian 

yang cukup penting dalam pembuatan perjanjian internasional. Tetapi terkadang 

proses ratifikasi menjadi bagian tersulit dalam proses pembuatan perjanjian 

internasional. Berikut aspek yang terkait dan berpengaruh dalam proses ratifikasi 

perjanjian internasional: 16 

1. Masalah substansi 

2. Masalah prioritas 

3. Masalah sosialisasi 

4. Masalah birokrasi 

5. Masalah sumber daya manusia 

6. Masalah keuangan 

United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) sendiri 

merupakan sebuah kerangka kerja sama dalam bentuk konvensi yang akan membahas 

mengenai pembenukkan sebuah perjanjian internasional terkait aksi penanggulangan 

perubahan iklim. UNFCCC yang mulai resmi berlaku pada 21 Maret 1994 ini sesuai 

dengan hasil kesepakatan pada pertemuan di Rio De Janiero, bersifat mengikat 

(legally binding). Dengan sifat mengikat tersebut, diharapkan dengan adanya 

perjanjian internasional maka akan terbentuk tindakan dan komitmen secara kolektif 

dalam skala internasional utnuk mendorong adanya perubahan yang efektif dan 

efisien terhadap suatu isu, dalam hal ini adalah perubahan iklim. 

 
                                                           

16 Ibid., hal. 186-192 

UPN "VETERAN" JAKARTA



18 

 

I.6.2 Konsep REDD+ 

REDD adalah bagian dari kegiatan pemanfaatan lahan (land-based activity). 

IPCC membuat enam kategori penggunaan lahan yang secara dinamis dapat berganti 

fungus sepanjang waktu. Adapun keenam kategori lahan tersebut adalah forest land, 

cropland, grassland, wetland, settlement dan other land.17  Kemudian dinamika 

perubahan penggunaan lahan tersebut dinamakan Land-use, Land-use Change, and 

Forestly (LULUFC) oleh IPCC. Jadi, berdasarkan kategori tersebut, REDD menjadi 

bagian dari LULUFC.18 

Menurut salah satu peneliti yang tergabung dalam IPCC, menjelaskan bahwa 

penurunan kemampuan hutan dalam menyerap karbon akan sampai pada suatu titik 

tertentu (threshold value) dimana berdasarkan definisi hutan tersebut, maka fungsi 

lahan akan berubah dari hutan menjadi salah satu dari lima kategori lahan (cropland, 

grassland, wetland, settlement, atau other land). Dalam gambar berikut akan 

dipaparkan mengenai sejarah REDD: 

 

 

 

 

                                                           
17 Doddy S. Sukardi, UN-REDD programme, REDD+ dan LULUFC: Panduan Untuk Negosiator; 

Memahami Negosiasi REDD, (UN-REDD Programme 2012). hal 35 
18 Ibid., hal 36 
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Gambar I.1 REDD dalam perjalanan negosiasi perubahan iklim global 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementrian Kehutanan. DNPI dan UN-REDD Indonesia19 

 

IPCC menjelaskan tentang kemampuan hutan dan lahan dalam menyerap karbon 

dalam kaitannya dengan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi 

hutan (REDD). Kemudian REDD berkembang dengan ditambahkan plus (+) 

dibelakangnya menjadi REDD+ yang sekaligus disertai oleh tiga peran hutan lainnya 

dalam melakukan penyerapan serta penyimpanan karbon. Ketiga peran tersebut atau 

“plus” tersebut diantaranya adalah “conservation” yaitu bagaimana hutan (tidak 

hanya hutan konservasi menurut pembagian fungs hutan di Indonesia) dapat 

dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan kemampuannya dalam menyerap dan 

menyimpan karbon. Kedua adalah “sustainable management of forest” yaitu praktek-

praktek pengelolaan hutan yang mengurangi emisis, misalnya adalah dengan teknik 

                                                           
19 Ibid., hal. 35 
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Reduce Impact Logging (RIL), pencegahan perambahan dan juga pembakaran. 

Ketiga, “enhancement of carbon stock”, yaitu tindakan-tindakan yang dapat 

meningkatkan kemampuan hutan dalam penyerapan karbon, misalnya dengan 

melakukan pemeliharaan dan pengayaan tanaman hutan.20 

 

1.6.3 Kerja Sama Internasional 

Perkembangan globalisasi saat ini medorong Negara-negara untuk semakin 

meningkatkan kerja sama karena tingginya tuntutan pasar serta tingginya resiko 

keamanan pada pertahanan Negara. Meningkatnya interependensi dalam bidang 

ekonomi, social dan kerusakan ligkungan serta masalah-masalah domestic lainnya 

tidak bisa secara efektif diatasai oleh satu Negara sehingga mendorong Negara untuk 

melakukan kerja sama internasional dengan Negara lainnya baik secara bilateral 

maupun multilateral. Kerja sama internasional dilakukan berdasakan kepentingan 

nasional suatu Negara. 

Dua elemen penting yang mendasari kerja sama adalah tiap Negara atau actor 

mempunyai tujuan yang sama serta hasil kerja sama tersebut tiap Negara atau actor 

yang terlibat mengharapkan keuntungan. Suatu negara jika mengalami kesulitan 

produksi di dalam negeri atau keterbatasan serta kemampuan yang dimiliki Negara 

tersebut maka Negara tersebut akan cenderung untuk mencari teman atau Negara 

untuk diajak bekerjasama untuk mencapai tujuan Negara tersebut, juga untuk 

meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya, bisa juga karena 
                                                           

20 Ibid., hal 36 
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adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama, juga mengurangi 

kerugian negative yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang berdampak pada 

negara lain, unuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya atau berdasarkan kebijakan 

yang dibuat Negara tersebut. 

Sehingga kebijakan luar negeri suatu Negara harus diukur berdasarkan 

kepentingan nasional, sehinga tidak menjadi suatu kerugian ketika melakukan kerja 

sama internasional. Dalam kerja sama internasional setiap Negara ingin melakukan 

kerja sama karena didorong oleh kondisi dan kebutuhan tap negara untuk melakukan 

kerja sama. 

 

Menurut K.J Holsti kerja sama merupakan : 

• Hubungan antara actor satu dengan yang lainnya yang saling 

bertemu untuk menghasilkan sesuatu yang kemudian 

dipromosikan, dan mencapai suatu kesepakatan. 

• Pandangan atau harapan suatu Negara bahwa kebijakan yang 

diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu Negara itu untuk 

mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. 

• Persetujuan atau masalah tertentu antar Negara atau lebih dalam 

rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan 

kepentingan. 
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• Transaksi antar Negara untuk memenuhi persetujuan mereka.21 

Kerja sama dilakukan dalam suatu perundingan nyata, tiap Negara yang 

melakukan kerja sama telah saling memahami sehingga terjadilah kerja sama itu, dan 

didorong oleh factor untuk memajukan kesejahteraana bersama. Dalam hubungan 

internasional ada beberapa kerjasama internasional, yaitu : kerjasama Bilateral 

maupun kerjasama Multilateral. 

 

I.6.4 Keamanan Lingkungan (Environmental Security) 

Perspektif pertama yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

Environmetal Security. Secara khusus, Buzan berpendapat bahwa keamanan bukan 

hanya tentang negara, tetapi terkait dengan semua kolektivitas manusia, juga tidak 

bisa dibatasi dalam fokus pada kekuatan militer saja. Sebaliknya, Buzan 

mengembangkan kerangka kerja di mana ia berpendapat bahwa keamanan 

kolektivitas manusia (bukan hanya negara) dipengaruhi oleh faktor-faktor di lima 

sektor utama, yang masing-masing memiliki titik fokus sendiri dan cara prioritas 

dalam memerintah. Kelima sektor itu adalah Militer, Politik, Ekonomi, Mayarakat 

dan Lingkungan.22 Dimana selanjutnya ia mengatakan, Environmental Security atau 

Keamanan Lingkungan lebih berkaitan dengan pemeliharaan lokal dan biosfer planet 

sebagai sistem pendukung yang penting di mana semua perusahaan yang dibuat oleh 

                                                           
21

 K.J. Holsti “politik Internasional : Kerangka Analisa, Jakarta:Erlangga, 1993. Hal.652-653 
22 Paul D. Williams. “Security Studies; an Introduction”. New York; Madison Avenue. 2008. Hal 

4  [e-book version] www.eBookstore.tandf.co.uk 
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manusia bergantung pada lingkungan.23  Semakin buruknya keadaan lingkungan 

hidup di bumi, memunculkan sebuah konsep yang telah memperluas batasan 

keamanan nasional. Konsep tersebut adalah Environmental Security, yang berfokus 

pada karakter tantangan yang melintasi batas negara dalam melakukan kelangsungan 

pelestarian mahluk hidup. 

Semakin berkembangnya isu ini mengakibatkan para penemu studi ini 

beranggapan bahwa ancaman yang berarah pada lingkungan hidup dapat secara tidak 

langsung mempengaruhi kemanan nasional dan internasional. Kerusakan lingkungan 

hidup dapat berakibat terhadap konflik yang jauh lebih luas, seperti halnya perang, 

terorisme, perdebatan dan persengketaan diplomatik serta perdagangan. 

Kemungkinan bahwa kerusakan lingkungan akan menyebabkan perubahan balance of 

power antar negara secara regional maupun global, yang kemudian akan 

mengakibatkan instabilitas dan kemudian menimbulkan perang disampaikan oleh 

para ahli.24 

Menurut Paul D. William, negara-negara miskin adalah negara-negara yang lebih 

rentan mengalami konflik akibat kerusakan lingkungan dibandingkan dengan negara-

negara industi atau negara kaya. Maka dari itu, konflik sering timbul di negara-negara 

berkembang. Kerusakan lingkungan di negara berkembang biasanya akan 

menyebabkan efek sosial yang akhirnya menghadirkan beberapa konflik, seperi 

                                                           
23 Ibid. 
24  Sean M. Lynn Jones and Steven E. Miller, Global Dangers : Changing Dimensions of 

International Security, (Cambridge: MIT Press Eds. 1995), hal 44  
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persengketaan dengan negara lai, benturan antar kelompok adat, pertentangan 

penduduk sipil dan juga kerusuhan.25 

 

I.7 Alur Pemikiran 

 

Global Warming, Climate Change 

 

Upaya PBB mengatasi Global Warming 

 

UNFCCC, COP ke-13 di Bali menghasilkan Bali Roadmap 

 

Komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi dengan bantuan dari Norwegia 

 

I.8 Asumsi 

Berdasarkan uraian dari latar belakang hingga kerangka konseptual yang 

digunakan, maka dapat ditarik beberapa asumsi: 

a. Masalah perubahan  iklim yang sudah dianggap sebagai sebuah  isu 

penting dalam dunia internasional merupakan permasalahan yang harus 

diselesaikan secara bersama-sama oleh negara maju dan negara 

berkembang. 

                                                           
25 Peter Chalk, Non Military Security and Global Order, (Oxford: Oxford University Press, 

2000) 
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b. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan 

biologi yang sangat beragam, dengan hutan tropis yang memainkan peran 

penting dalam iklim global. Sumber daya alam negara ini berada dalam 

tekanan yang berat, dan banyak tantangan yang dihubungkan dengan 

penerapan skema manajemen sumber daya alam. 

c. Tujuan kerja sama regional Indonesia perihal REDD adalah menghasilkan 

rencana kerja untuk manajemen lingkungan dan sumber daya alam yang 

menggunakan ekosistem sebagai yang dijelaskan di dalam REDD+. 

d. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong negosiasi bilateral dan 

internasional tentang REDD+, yang menjadi bagian terpenting dalam 

target penurunan gas emisi karbon di Indonesia yaitu sebesar 26% dari 

tingkat bussiness-as-usual dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan 

dari luar pada tahun 2020. 

 

I.9 Metode Penelitian 

• Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu 

pembahasan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan juga 

menggunakan analisis. Dimana penulis berupaya untuk memaparkan dan 

menjelaskan secara terperinci  tentang upaya yang Indonesia lakukan untuk 

menurunkan emisi melalui pelaksanaan REDD+. 
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• Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan 

(library research) dimana penulis menggunakannya untuk mendapatkan data-data 

primer serta sekunder. Data primer adalah data-data yang diperoleh dengan 

melakukan studi terhadap dokumen-dokumen resmi di tingkat nasional maupun 

internasional. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui proses 

membaca, memahami, membandingkan, serta menganalisa buku-buku, jurnal ilmiah, 

artikel dalam koran dan media internet serta data-data lainnya terkait dengan 

penelitian  ini. 

 

I.10 Sistematika Penulisan 

Dibawah ini merupakan sistematika penulisan yang akan penulis gunakan dalam 

menganalisa permasalahan yang ada pada penelitian : 

 

BAB I. Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi 

topik penulisan, perumusan permasalahan yang akan di bahas, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang berguna bagi penulis untuk mengambil 

beberapa data dan referensi, kerangka pemikiran yang digunakan penulis untuk 

membantu penulis dalam menjawab permasalahan yang angkat, alur pemikiran yang 
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menjadi alur dalam penulisan skripsi ini, asumsi sebagai jawaban sementara dan 

sistematika penulisan itu sendiri. 

 

BAB II. Langkah PBB Dalam Mengatasi Penurunan Emisi Melalui REDD 

Bab ini akan menjelaskan mengenai isu perubahan iklim yang telah di angkat menjadi 

isu yang global. Selain itu akan dibahas secara mendalam mengenai COP ke-13 di 

Bali pada tahun 2007 yang menghasilkan Bali Roadmap. Pada bagian ini juga akan 

membahas mengenai penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) 

di bawah Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, 

mekanisme penurunan karbon menurut UNFCCC,  Pemahaman REDD dan REDD+.  

 

BAB III. Upaya Norwegia dan Indonesia dalam menurunkan emisi melalui 

REDD+ di daerah Kalimantan Tengah 

Menjelaskan mengenai Letter of Intent antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia 

dalam mengurangi emisi melalui REDD+ di Kalimantan Tengah. Pembentukkan 

skema kerja REDD+ di Kalimantan Tengah, mengenai pelaksanaan REDD+ dalam 

kerja sama pengurangan emisi antara Indonesia dengan Norwegia dan juga pihak 

swasta, pelaksanaan skema tersebut di Kalimantan Tengah. Bab ini juga akan 

memberikan pemaparan mengenai lahan-lahan yang dijadikan target sesuai dengan 

skema REDD+. Serta perkembangan REDD+ di Kalimantan Tengah hingga 2012. 
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BAB VI. Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini. Berisikan kesimpulan dan saran 

dari apa yang telah penulis bahas dalam tiga Bab sebelumnya untuk menjawab 

pertanyaan penelitian secara lebih terfokus. Kemudian bab ini juga berisikan saran-

saran atas hasil penelitian yang penulis dapatkan. 
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