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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Masalah global yang menjadi salah satu isu lingkungan ialah perubahan iklim dikarena 

memiliki dampak yang paling besar dirasakan di seluruh dunia. Berbagai cara agar 

menghindari kejadian buruk dari dampak ini yang diantara lain adalah negosiasi internasional 

untuk membahas tentang perdagangan karbon dengan banyak nya kebijakan. Dampak emisi 

karbon sudah ada dari jaman revolusi industri di berbagai negara maju, dan menjadikan 

contributor dengan kerusakan ozon yang disebabkan dari negara-negara maju melaui 

bermacam-macam industrialnya. Pengembangan diplomasi perencanaan yang rendah emisi 

menjadi suatu strategi masa panjang dari penyusunan berkelanjutan yang memberikan 

batasan dalam sektor pengunaan sumber daya alam.  

Dari data WRI atau World Resource Institute, kandungan dari karbondioksida  yang 

dihasilkan oleh negara-negara di dunia adalah sebanyak 47,58 miliar ton emisi (World 

Resources Institute, 2022).  Dilihat dari  negara yang berkontribusi terbesar dalam 

menghasilkan emisi gas karbon di dunia adalah China dengan sekitar 10 miliar ton emisi  per 

tahun. Disusul dengan Amerika Serikat sekitar 5,80 miliar ton emisi per tahun. Indonesia 

berada diurutan ke-6 dengan emisi karbondioksida yang dihasilkan sebesar 1,98 miliar ton 

emisi CO2 per tahun, sedangkan Jepang berada diurutan ke-8 dengan emisi karbondioksida 

yang dihasilkan sebesar 1,20 miliar ton CO2 per tahunnya lalu ada Uni Eropa dengan jumlah 

karbondioksida yang dihasilkan sebesar 4 miliar ton emisi per tahunnya. 

Menurut data diatas Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengeluaran emisi 

karbon tertinggi ke-6 di dunia sebagai penghasil emisi karbon di antara negara-negara 

penghasil emisi karbon (CO2) yang dirilis oleh World Resources Institute (WRI). Dalam 

kegiatan kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional di bidang 

kerusakan lingkungan.  Peringkat Indonesia sebagai negara penghasil emisi karbon tertinggi 

dunia ini di bawah tiongkok, AS, UE, Rusia dan India dengan segala bentuk negosiasi 

internasional yang menghasilkan beberapa alternatif untuk mencegah terjadinya masalah 

perubahan iklim. Antara lain adalah perdagangan karbon dengan banyak nya kebijakannya. 
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Emisi karbon disebabkan oleh negara industrial maju serta menjadikannya penyumbang 

terbesarperubahan iklim. 

Dalam beberapa tahun terakhir, isu tentang lingkungan hidup mulai ada dan dimasukan 

ke dalam perkembangan dinamika hubungan internasional. Karena ada beberapa upaya yang 

antara lain ada beberapa masalah tentang lingkungan hidup, yang bukan hanya dirasakan 

dalam suatu negara tapi menjadikan masalah internasional. Problem lingkungan hidup juga 

berdampak kepada semua makluk hidup di dunia. Walaupun isunya berada dalam satu negara 

bisa menimbulkan dan dapat meluas hingga negara-negara lain.  Isu yang  banyak 

diperbincangkan tentang regulasi beserta perjaniannya yaitu masalah perubahan iklim yang 

menjadi  global warning dikarena efeknya dirasakan di seluruh bumi. Berkembang nya 

pembangunan dengan cepat pasti memberikan efek buruk dalam hal menjaga lingkungan 

hidup. Berbagai perkembangan bangunan yang dilakukan oleh negara, harus mempunyai 

pandangan konsep lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan. 

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas 

rumah kaca (GRK) melalui ratifikasi Perjanjian Paris oleh Indonesia pada tahun 2016. 

Melalui komitmen ini, negara kita memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah 

kaca (GRK) sebagai bagian dari kontribusi Indonesia terhadap dunia dalam menghadapi 

perubahan iklim. Komitmen Indonesia adalah emisi GRK nasional pada tahun 2030 adalah 

29 persen lebih rendah dari tingkat emisi tanpa upaya mitigasi. Dengan bantuan 

internasional, kontribusi ini dapat ditingkatkan hingga 41 persen. Pada tahun 2013, 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang menandatangani kerjasama pembangunan 

rendah karbon di Indonesia melalui skema Joint Creditting Mechanism (JCM). Dalam 

pelaksanaan kerjasama JCM ini, Pemerintah Jepang memberikan dukungan melalui subsidi 

pembiayaan penggunaan teknologi rendah karbon, capacity building, dan transfer teknologi 

ke Indonesia sebagai host country. 

Salah satu kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam isu perubahan iklim 

adalah Joint Crediting Mechanism (JCM). yaitu inisiatif dari Pemerintah Jepang yang 

mendukung 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. Apa yang 
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Indonesia harapkan agar 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 menggeser kelestarian lingkungan. 

Indonesia dan Jepang telah memulai diskusi dan negosiasi kerjasama JCM sejak 2010. 

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah dilakukan 115 studi kelayakan di Indonesia melalui 

kerjasama antara pihak perusahaan-perusahaan Jepang dan pihak Indonesia melalui 

perusahaan swasta maupun pemerintah pusat dan daerah. Studi kelayakan yang telah 

dilakukan mencakup bidang energi baru, energi efesien, kehutanan, transportasi, carbon 

capture and storage dan pertanian. Hal ini membuktikan tingginya minat serta besarnya 

peluang dalam pengembangan proyek melalui JCM (Joint Crediting Mechanism Indonesian 

secretariat, 2022). Setelah proses negosiasi selama 3 tahun, Pemerintah Republik Indonesia 

dan Pemerintah Jepang menandatangani perjanjian kerjasama JCM pada Agustus 2013. 

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Hatta 

Rajasa dan Pemerintah Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Fumio Kishida. Hal ini 

merupakan hal penting dalam perkembangan JCM serta resmi dimulainya program JCM di 

Indonesia. 

Indonesia dan Jepang merupakan negara anggota UNFCCC yang memiliki tanggung 

jawab dan turut serta berkontribusi dalam pengurangan emisi GRK. Pada tahun 2016, kedua 

negara meratifikasi Paris Agreement 2015 yang berisi komitmen negara-negara untuk 

menjaga kenaikan suhu bumi dari kurang dari 2 derajat Celcius menjadi kurang dari 1,5 

derajat Celcius. Negara-negara yang telah meratifikasi Paris Agreement kemudian diminta 

untuk memperkuat komitmennya dengan mengajukan NDC yang memuat target dan upaya 

penurunan emisi GRK. Target Jepang yang tertulis dalam emisinya adalah 26 persen pada 

2030. Sementara itu, Indonesia menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 29 persen. 

(ditjenppi, 2022) atau 41 persen dengan bantuan internasional. Bantuan internasional tersebut 

dapat berupa pendanaan, transfer dan pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas. 

JCM merupakan mekanisme yang melengkapi semua aspek tersebut sehingga dapat 

membantu Indonesia dalam upaya penurunan emisi. 

Mekanisme Kredit Gabungan dibuat sebagai tanggapan atas peluang negara-negara 

anggota UNFCCC untuk mengembangkan mekanisme perdagangan karbon baru yang 

sebelumnya memiliki beberapa mekanisme dalam aturan Protokol Kyoto, misalnya ada Joint 
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Implementation (JI), Emission Trading (ET), dan Clean Development Mechanism (CDM). 

Mekanisme bilateral antara Jepang dan negara berkembang sejauh ini memiliki 17 negara 

berkembang, termasuk Indonesia). JCM merupakan implementasi dari Pasal 6 Perjanjian 

Paris, yang menyatakan bahwa negara-negara dapat secara sukarela berkolaborasi untuk 

mencapai tujuan yang lebih ambisius dalam pengelolaan dan adaptasi untuk mempromosikan 

pembangunan berkelanjutan. Sejauh ini, JCM Indonesia telah menghabiskan sembilan tahun 

menangani emisi karbon. 

Kerjasama JCM ini memiliki proses yang cukup panjang selama 3 tahun. Proses 

kesepakatan dibicarakan mulai dari 2010 dan akhirnya disepakati pada tahun 2013, dan 

berjalan secara penuh pada tahun 2014. Dalam kerjasama ini kedua belah pihak akan 

mendapatkan keuntungan baik berupa dana investasi, transfer teknologi maupun penurunan 

emisi yang dibagi berdasarkan kesepakatan awal pada setiap proyek. Dalam kurun waktu 

Dari tahun 2014-2021 berjalan, JCM telah menghasilkan 115 studi kelayakan, 28 metodologi 

yang telah disetujui, 19 metodologi dalam proses, dan 23 proyek yang telah diregistrasi . 

Salah satu proyek tersebut adalah ID006 di mana proyek tersebut adalah proyek yang 

dilakukan antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk dengan Lawson, Inc Jepang, proyek ini 

mengimplementasikan aplikasi sistem lemari pendingin, pendingin ruangan, dan penerangan 

LED yang hemat energi di 12 toko Alfa Midi di daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan 

Depok, proyek ini diharapkan mampu mereduksi konsumsi listrik dibandingkan teknologi 

sebelumnya sekitar 25 persen lebih hemat (JCM, 2022). 

Peneliti juga mengunakan teori Liberalisme sebagai bantuan analisa yang dimana 

dikatakan 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.  Kita bisa lihat bagaimana upaya Indonesia dalam mengurangi 

emisi karbon dengan menjalin kerjasama dengan Jepang dalam Joint Crediting Mechasim di 

tahun 2014-2021 Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih 

jauh mengenai upaya kerjasama Indonesai-Jepang dalam JCM yang sudah dijalin selama 

sembilan tahun dalam menguragi emisi karbon di indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Bagaimana Kerjasama Joint Crediting Mechanism dalam Mengurangi Emisi Karbon Di 

Indonesia Tahun 2014-2021? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengindetifikasi Bagaimana Kerjasama Indonesia-Jepang dalam mengurangi Emisi Karbon 

di Indonesia Tahun 2014-2021 melalui Joint Crediting Mechanism 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah mampu menjelaskan terkait kerjasama 

Indonesia-Jepang Melalui Joint Crediting Mechanism Untuk Membatasi Karbon Di 

Indonesia Tahun 2014-20121 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu harapannya dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi para penstudi hubungan internasional yang memiliki minat pada isu-isu 

lingkungan dan hubungan bilateral terkhususnya isu terkait Kerjasama Indonesia-

Jepang dalam mengatasi pembatasan karbon di Indonesia Tahun 2014-2021 

melalui Joint Crediting Mechanism 

1.5 Batasan Konseptual 

Pada penelitian ini penulis akan membatasi penelitiannya pada kerjasama Indonesia-

Jepang Melalui Joint Crediting Mechanism Untuk Membatasi Karbon Di Indonesia Tahun 

2014-2021. Penulis akan membatasi penelitiannya dengan berfokus pada kerjasama antara 

Indonesia dan Jepang dalam mengatasi pembatasan karbon di indonesia melalui program 

JCM pada tahun 2014-2021. Sampai dengan awal tahun 2021, telah dilakukan 115 studi 

kelayakan di Indonesia melalui kerjasama antara pihak perusahaan-perusahaan Jepang dan 

pihak Indonesia melalui perusahaan swasta maupun pemerintah pusat dan daerah. Dipilih 

oleh penulis dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia mengalami fase perkembangan di 

dalam kerjasama yang dijalain melalui JCM Studi kelayakan yang telah dilakukan mencakup 

bidang energi terbarukan,efisiensi energi, kehutanan, transportasi, carbon capture and 

storage dan pertanian.  
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 Pada Penelitian penulis akan membatasi penelitiannya berdasarkan definisi kredit karbon, 

perubahan iklim, kerjasama internasional dan JCM. Kredit karbon disini difiniskan sebagai 

 izin yang dapat diperdagangkan yang memungkinkan perusahaan mengeluarkan sejumlah 

karbon dioksida atau gas rumah kaca yang setara, Tujuan utama adanya carbon credit adalah 

untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta emisi karbondioksida yang berasal dari 

kegiatan industri (waste4change, 2022). Sedangkan Perubahan Iklim di difiniskan sebagai  

Perubahan Iklim merujuk kepada satu perubahan keadaan rata-rata iklim atau variabilitasnya 

secara signifikan dalam satu periode yang panjang (dekade atau lebih lama lagi) (ditjenppi, 

2022).  

Lalu kerjasama internasional di difinisikan sebagai pandangan internasional dengan 

berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, 

pertahanan dan keamanan. Atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, 

dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak yang dilakukan secara sekaligus. Kerjasama 

Internasional yang dimaksud penulis yaitu terkait kerjasama Indonesia-Jepang Melalui Joint 

Crediting Mechanism Untuk Membatasi emisi karbon melingkupi berbagai lingkup sektor, 

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

penanganan dan pembuangan limbah, fugitive emission, dan industri manufaktur Di 

Indonesia. Penulis memilih tahun 2014-2021 dikarenakan kerjasama indonesia dan jepang 

merupakan tonggak penting dalam pengembangan JCM dan menandakan resmi dimulainya 

program JCM di Indonesia.  
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