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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Kerjasama Internasional 

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan Kerjasama Internasional sebagai alat untuk 

membantu menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis. Kerja sama internasional 

adalah hubungan antar bangsa yang mempunyai tujuan berdasarkan kepentingan nasional. 

Kerjasama internasional terdiri dari seperangkat aturan, prinsip, norma, dan prosedur 

pengambilan keputusan yang mengatur berfungsinya rezim internasional. Selain itu, negara-

negara yang melakukan kerjasama internasional memiliki kesamaan tujuan atau common interest 

karena tidak adanya kesamaan kepentingan dalam kerjasama, merupakan sesuatu yang tidak 

mungkin. Menurut K.J Holsti kerjasama awalnya terjadi dikarenakan adanya berbagai macam 

masalah nasional, regional, maupun global yang muncul sehingga memerlukan perhatian tidak 

hanya dari satu negara, lalu kemudian setiap negara masing-masing melakukan pendekatan 

dengan membawa saran atau usul untuk penanggulangan masalah, melakukan negosiasi atau 

tawar-menawar, melakukan perundingan, menyimpulkan bukti-bukti yang terkumpulkan untuk 

membenarkan salah satu usul yang telah diberikan, dan setelah itu diakhiri dengan suatu 

perjanjian yang pada akhirnya memuaskan semua pihak (Holsti, 1998) 

Menurut K.J Holsti (1998) kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut: 

a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan 

dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.  

b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh 

negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-

nilainya. 

c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka 

memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.  

d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan 

untuk melaksanakan persetujuan.  

e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka. 
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Kerjasama dapat terjadi antar negara, antar organisasi ataupun antar individu. Kerjasama 

menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan akibat dari adanya hubungan saling 

ketergantungan dan semakin bertambahnya kompleksitas dalam kehidupan masyarakat 

internasional. Kerjasama dapat dilakukan untuk menangani berbagai isu seperti ekonomi, 

keamanan, lingkungan, dan lain-lain. Aktor-aktor dalam kerjasama internasional bermacam-

macam seperti negara, non governmental organization, individu, maupun perusahaan. Dalam 

konteks hubungan internasional negara merupakan aktor utamanya, oleh karena itu negara dalam 

melakukan aksi maupun tindakannya dalam sebuah kerjasama akan dimotivasi untuk 

mengarahkan kebijakan luar negerinya untuk kepentingan nasional yang ingin dicapai. 

Kerjasama internasional tentunya dapat terwujud karena memiliki dasar kepentingan yang sama 

dan bekerja dengan prinsip yang saling menguntungkan. Kerjasama internasional terbagi dalam 

tiga bentuk yaitu sebagai berikut: 

1. Kerjasama Bilateral 

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama atau perjanjian yang dibuat dan dilakukan oleh 

dua negara saja untuk mengatur kepentingan dari kedua belah pihak. 

2. Kerjasama Regional 

Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara dalam 

satu kawasan. 

3. Kerjasama Multilateral  

Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara di luar batasan dari suatu kawasan tertentu. 

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada kerjasama bilateral sebagai bentuk dari 

kerjasama internasional. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kerjasama bilateral 

merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara dan tidak lebih, sama halnya dengan  

indonesia dan jepang yang bekerjasama Melalui Joint Crediting Mechanism Untuk Membatasi 

Karbon Di Indonesia Tahun 2014-2021. Aktor dalam kerjasama bilateral ini adalah negara yang 

berperan sebagai aktor utamanya. Indonesia dan Jepang sama-sama memiliki kepentingan 

nasional yang ingin diraih melalui kerjasama bilateral program JCM di Indonesia. 
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2.2 Konsep Joint Crediting Mechanism 

JCM merupakan sistem kerjasama dengan negara berkembang untuk mengurangi emisi 

gas rumah kaca, dimana hasil pengurangan tersebut dinilai sebagai kontribusi baik oleh negara 

mitra maupun Jepang. Dengan memfasilitasi penyebaran teknologi rendah karbon terkemuka 

melalui JCM, Jepang akan berkontribusi pada langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim 

dalam skala global. Di bawah JCM, Jepang akan mengevaluasi kontribusinya terhadap 

pengurangan atau penghilangan emisi GRK secara kuantitatif dan menggunakannya untuk 

mencapai target pengurangan emisi Jepang. Dokumen kemitraan JCM ditandatangani oleh 17 

negara termasuk di Asia, Afrika, Small Island Developing States (SIDS), Amerika Latin dan 

Timur Tengah (mofa, 2020).  

Joint Crediting Mechanism (JCM), merupakan inisiatif Pemerintah Jepang yang 

mendorong organisasi swasta Jepang untuk berinvestasi dalam kegiatan pembangunan rendah 

karbon di Indonesia melalui insentif. Kegiatan JCM mencakup berbagai sektor, termasuk 

efisiensi energi, energi terbarukan, deforestasi dan degradasi hutan, konstruksi, penanganan dan 

pembuangan limbah, emisi buronan, dan industri manufaktur. Indonesia berharap JCM dapat 

menjadi pilihan yang menarik untuk mendukung kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca yang 

dilakukan oleh pihak swasta dan publik di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi 

tanpa menimbulkan kerugian. (JCM, 2022). Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Jepang 

untuk mempercepat pengembangan energi bersih melalui JCM. Jepang menyediakan dana dan 

teknologi 50% dari total biaya konstruksi energi bersih. JCM dianggap sebagai solusi baru untuk 

kebuntuan pembangunan energi bersih nasional dan tingkat global. Diharapkan JCM dapat 

menjadi model kerjasama energi bersih global dalam konteks dari implementasi Perjanjian Paris. 

JCM adalah era baru kebangkitan diplomasi iklim Indonesia hingga pertengahan tahun 2013, 

lebih dari 75 studi telah dilakukan di Indonesia melalui kerjasama antara perusahaan Jepang dan 

pihak Indonesia melalui perusahaan swasta serta pemerintah pusat dan daerah. Studi kelayakan 

yang telah dilakukan meliputi bidang energi terbarukan, efisiensi energi, kehutanan, transportasi, 

penangkapan dan penyimpanan karbon serta pertanian 

2.3 Konsep Kredit Karbon 

 Kredit karbon adalah lisensi yang dapat diperdagangkan yang memungkinkan perusahaan 

mengeluarkan karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya dalam jumlah yang setara. 
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Perusahaan yang mencemari diberikan kredit yang memungkinkan mereka untuk 

mencemari sampai batas tertentu, tetapi batas itu akan dikurangi secara berkala. Satu kredit 

memungkinkan emisi massal yang setara dengan satu ton karbon dioksida. Tujuan utama 

dari kredit karbon adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan emisi karbon 

dioksida dari kegiatan industri. (waste4change, 2022) 

Sebagai bagian dari mekanisme pasar emisi gas rumah kaca, Pemerintah atau pihak lain 

menentukan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh perusahaan. Tunduk pada kondisi di 

mana pengurangan emisi langsung tidak layak secara ekonomi untuk beberapa perusahaan, 

mereka dapat membeli kredit karbon untuk memenuhi batas emisi. Di sisi lain, perusahaan 

yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca (mencapai karbon offset) biasanya akan 

diberikan kredit karbon tambahan. Nantinya, kelebihan kredit karbon dapat digunakan untuk 

mensubsidi pengurangan emisi untuk proyek-proyek masa depan. Ada dua jenis kredit 

Karbon sebagai berikut: 

1. Voluntary emissions reduction (VER):Dianggap sebagai kredit karbon yang dibuat 

dengan mengurangi emisi dalam program sukarela melalui proyek-proyek yang 

diverifikasi secara ilmiah. The Gold Standard Voluntary Emission Reductions yang 

diterbitkan oleh Gold Standard Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di 

Swiss adalah salah satu contoh dari penerapan VER. 

2.  Certified emissions reduction (CER): Kredit atau unit emisi yang dibuat di bawah 

kerangka peraturan bertujuan untuk mengimbangi emisi proyek. 

2.4 Teori Libaralisme 

Menurut liberalisme, ketika manusia memakai akal pikirannya maka mereka akan dapat 

mencapai kerjasama yang saling menguntungkan, tidak hanya bagi negara itu sendiri melainkan 

bagi lintas batas internasional. Para kaum liberal sepakat bahwa dalam jangka panjang kerjasama 

yang didasarkan pada kepentingan timbal balik akan berlaku (Jackson & Georg, 2013). Hal 

tersebut disebabkan oleh adanya modernisasi yang terus menerus meningkatkan ruang lingkup 

dan kebutuhan bagi kerjasama (Jackson & Georg, 2013). Salah satu tokoh dalam liberalisme 

yaitu John Locke. John Locke menyatakan bahwa negara muncul untuk menjamin kebebasan 

warga negaranya dan kemudian mengizinkan mereka menghidupi kehidupannya dan menggapai 

kebahagiannya tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari orang lain. Kaum liberal percaya 



 

11 
 

bahwa perdamaian dapat bersifat abadi, hal itu diungkapkan oleh salah satu tokoh liberal yaitu 

Immanuel Kant. Immanuel Kant memiliki sikap optimis bahwa dunia internasional yang anarki 

lah yang kemudian memicu munculnya konflik dan perang, hal itu menurutnya dapat dicegah 

melalui kepatuhan negara-negara terhadap hukum internasional. Kaum liberal juga berpendapat 

bahwa modernisasi merupakan proses yang menimbulkan kemajuan dalam banyak bidang 

kehidupan, adanya proses modernisasi telah memperluas ruang lingkup bagi kerjasama lintas 

batas internasional (Jackson & Georg, 2013). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa liberalisme pada dasarnya memiliki 

beberapa asumsi yaitu: (1) pandangan positif tentang sifat manusia; (2) keyakinan bahwa 

hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual; dan (3) percaya terhadap 

kemajuan (Jackson & Georg, 2013). Modernisasi merupakan salah satu bagian dari proses 

adanya kemajuan yang mencakup semua aspek dari kehidupan manusia dan adanya proses ini 

dapat memperluas kesempatan kerjasama yang dapat menembus batas-batas internasional. 

Kemajuan tersebut diartikan sebagai perubahan kehidupan yang lebih baik bagi mayoritas 

individu yang nantinya dengan rasionalitas dapat membentuk kerjasama yang lebih luas. Hal 

tersebut sesuai dengan pemikiran kaum liberal yang menyatakan bahwa tidak hanya konflik 

namun kerjasama juga dapat membentuk urusan internasional. Penghormatan terhadap hak-hak 

dan kebebasan dari individu yang menjadi dasar kerjasama untuk mencapai kepentingan secara 

kolektif. Dalam liberalisme, hubungan internasional digambarkan sebagai arena negara-negara 

dan aktor non-negara lainnya untuk saling melakukan interaksi. Persaingan yang dilakukan oleh 

aktor-aktor internasional yang tentunya melibatkan multi-aktor akan berlangsung di dalam situasi 

dimana rule of law merupakan prinsip dasarnya (Dugis, 2016). 

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teori liberalisme yang berdasarkan para 

pendapat liberalisme yang menjelaskan kerjasama antara dua aktor negara yaitu Indonesia dan 

jepang melalui program Joint Crediting Mechanism Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa 

teori liberalisme ini memiliki asumsi dasar bahwa Negara-negara akan selalu berusaha untuk 

memaksimalkan keuntungan absolut melalui kerjasama, maka hal ini searah dengan penelitian 

yang diangkat oleh penulis mengenai kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Jepang yang 

telah menjadi kerjasama internasional. seperti yang dikemukakan oleh kaum liberal bahwa 

manusia menggunakan akal pikirannya untuk mencapai suatu kerjasama yang saling 

menguntungkan, maka Indonesia dan Jepang juga tentunya memiliki kepentingan masing-masing 
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dibalik kerjasama tersebut yang akan menguntungkan kedua belah pihak sehingga kerjasama pun 

terjalin antar kedua negara tersebut. Liberalisme juga percaya terhadap kemajuan yang dilewati 

melalui proses modernisasi, sama halnya dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yang 

akan melihat apakah kemajuan ini terlihat di dalam program Joint Crediting Mechasim untuk 

membatasi emisi karbon di Indonesia. Selain itu adanya modernisasi akan membuat negara akan 

saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kolektif dari masyarakat, hal ini 

dapat juga terlihat dari kerjasama anatara kedua negara. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Zattil Husni, 2017, 

Universitas Riau 

KERJASAMA INDONESIA 

JEPANG MELALUI JOINT 

CREDITING MECHANISM 

DALAM GREEN SISTER-

CITY SURABAYA -

KITAKYUSHU TAHUN 

2013 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Zattil Husni adalah 

memaparkan kerjasama yang 

dilakukan oleh Indonesia 

dengan Jepang untuk 

berkontribusi pada target 

utama UNFCCC dengan 

memfasilitasi aksi global 

untuk pengurangan atau 

penghapusan emisi karbon 

melalui Joint Credting 

Mechanism (JCM) dalam 

sister city surabaya dan 

kitakyushu. 

Febi Fasadenna, 2016, 

Universitas Komputer 

Indonesia 

KERJASAMA INDONESIA 

– JEPANG MELALUI 

JOINT CREDITING 

MECHANISM (JCM) 

DALAM PENERAPAN 

TEKNOLOGI RENDAH 

EMISI DI INDONESIA  

Penelitian yang dilakukan 

oleh Febi Fasadenna  

mengetahui lebih jauh 

pengembangan rendah emisi 

di indonesia melalui Joint 

Crediting Mechanism 



 

13 
 

Athini Mardlatika, 2018, 

Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah 

KERJASAMA 

PEMERINTAH 

INDONESIA DAN JEPANG 

MENGENAI JOINT 

CREDITING MECHANISM 

(JCM) TAHUN 2013 - 2015 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Athini Mardlatika 

membahas tentang kerjasama 

Pemerintah Indonesia dan 

Jepang mengenai Joint 

Crediting Mechanism (JCM) 

tahun 2013-2015. Kerjasama 

Indonesia dan Jepang dalam 

upaya mendukung kegiatan 

United Nation Framework 

Convention on Climate 

Change (UNFCCC) 

mengurangi kerusakan 

lingkungan dan global 

warming 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berjudul Kerjasama Indonesia 

Jepang Melalui Joint Crediting Mechanism Dalam Green Sister-City Surabaya -Kitakyushu 

Tahun 2013 yaitu pada penelitian ini akan lebih berfokus pada kerjasama secara menyeluruh 

yang akan membahahas pembatasan/kreidt karbon untuk mengurangi terjadinya emisi gas 

karbon,. Selain itu, pada penelitian ini penulis akan mengambil secara keseluruhan lokasi 

penelitian yaitu Indonesia dengan rentang waktu 2014-2021, sedangkan pada penelitian 

sebelumnya lebih berfokus pada kasus yang terjadi di Green Sister-City Surabaya -Kitakyushu 

Tahun 2013. 

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul . 

Kerjasama Indonesia – Jepang Melalui Joint Crediting Mechanism (Jcm) Dalam Penerapan 

Teknologi Rendah Emisi Di Indonesia Pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada 

penjabaran teknologi yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang dalam peneraan rendah emisi. 

Sedangkan pada penelitian ini penulis akan lebih berfokus pada Hasil perkembangan kerjasama 

antara Indonesia dan Jepang dalam pembatasan atau kredit karbon melalui program JCM pada 

tahun 2014-2021. 
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Selain itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang 

berjudul KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI JOINT 

CREDITING MECHANISM (JCM) TAHUN 2013 - 2015. Penelitian sebelumnya lebih berfokus 

tahun 2013-2015 sedangkan pada pada penelitian ini akan meneliti di tahun 2014-2021 dan 

dijelaskan secara lengkap hasil kerjasama pada tahun hingga 2021 

2.6 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikiran 

Dalam penelitian ini penulis akan mengawali dengan melihat bagaimana Emisi karbon 

menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim saat ini menjadi permasalahan 

bersama yang tengah dihadapi oleh masyarakat internasional. Isu perubahan iklim yang berkaitan 
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dengan lingkungan tersebut membuat Indonesia dan Jepang memutuskan untuk melakukan 

kerjasama dengan berbagai latar belakang kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing negara 

baik dari Indonesia maupun Jepang, hal tersebut dapat dianalisa menggunakan teori liberalisme. 

Berikutnya penulis akan melihat bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan 

Jepang yaitu melalui program Joint Crediting Mechanism (JSM) dalam mengatasi atau 

pembatasan atau kerdit karbon yang terjadi di Indonesia dan akan dianalisa menggunakan konsep 

kerjasama internasional. 
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