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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Emisi karbon di Indonesia 

Indonesia adalah salah satu negara yang jadi sorotan dunia dalam kasus lingkungan hidup 

dikarenakan Indonesia juga merupakan salah satu negara penyumbang emisi karbon yang 

disebabkan dengan mengeluarkan gas melalui pembakaran senyawa karbon seperti CO2, serta 

pembakaran bahan bakar fosil dalam industri dan manufaktur, transportasi, dan emisi yang 

dibutuhkan untuk barang dan jasa untuk konsumsi. Emisi karbon juga memiliki dampak buruk 

bagi Indonesia yaitu naiknya suhu pada bumi. Jika dilihat dari kondisi wilayah Indonesia yang 

memiliki banyak kepualauan dan banyaknya masyarakat ini yang membuat kondisi Indonesia 

sangat rentan terhadap perubahan iklim. Pengembangan diplomasi Indonesia dan perencanaan 

yang rendah emisi menjadi suatu strategi masa panjang dari penyusunan berkelanjutan yang 

memberikan batasan dalam sektor pengunaan sumber daya alam.  

Pembangunan rendah emisi juga menajdi peluang sekaligus rintangan untuk Indonesia 

bukan hanya untuk mencapai berkelanjutan namun mengurangi dampak perubahan iklim serta 

pembangunan yang sukses, dilihat dari laporan Worldd Bank, perubahan iklim akan jauh lebih 

berdampak negatif terhadap negara-negara berkembang dibandingkan negara maju. Dilhat dari, 

kesehatan lingkungan sekitar, Populasi, energi, infrastruktur, teknologi serta ilmu pengetahuan, 

dan juga sumber dari pendanaan pembangunan merupakan beberapa hal yang membedakan 

kesiapan negara maju dan negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim. Secara 

kontekstual, Indonesia juga menjadi penyumbang dengan jumlah besar setiap tahunnya bila 

dilihat pada tabel 1.  

Pengendalian perubahan iklim dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam penurunan 

emisi baik nasional maupun internasional. tingkat. Pengendalian perubahan iklim di Indonesia 

membutuhkan proses nasional dan internasional yang iteratif dan sinergis. Pelaksanaan konvensi 

di tingkat internasional memerlukan penerjemahan ke dalam konteks pembangunan nasional, 

termasuk penerjemahan ratifikasi Paris Agreement dan NDC melalui aksi Mitigasi dan Adaptasi. 

Penerjemahan ke dalam konteks nasional dimaksudkan untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan dan mengarusutamakan prinsip-prinsip rendah emisi dan ketahanan terhadap 
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perubahan iklim. Efektivitas pengendalian perubahan iklim juga sangat tergantung pada 

kebijakan dan implementasinya di semua tingkat internasional, regional, nasional dan sebagainya 

 

 

Tabel 1. Emisi karbon Nasional (Badan Pusat Statsitik Indonesia, 2019) 

Dilihat dari tabel tahun 2014 hingga 2021, sektor yang memberikan kontribusi emisi 

terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Tata Guna Lahan sebesar 60,44 persen, dan 

sektor energi sebesar 31,93 persen. Sektor lainnya yaitu Industri dan Penggunaan Produk sebesar 

2,20 persen, dan limbah sebesar 5,44 persen. Pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Tata Guna 

Lahan emisi terbesar dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan gambut yaitu sebesar 27,62 

persen. (Badan Pusat Statsitik Indonesia, 2019) 

lalu Emisi GRK dari batu bara diproyeksikan meningkat 34,5% dari 222,2 juta ton CO2 

pada 2021 (Perusahaan Listrik Negara, 2022) transformasi iklim, serta pembangunan 

berkelanjutan. Tidak hanya segenap kemampuan serta kekuatan yang dipunyai tetapi sebab 

kelemahan serta kompleksitas kasus yang wajib segera ditangani secara sungguh- sungguh saat 

sebelum semua terlambat. Pembangunan beremisi rendah sepatutnya diadopsi jadi salah satu 

rujukan utama untuk pemerintah pusat, gubernur, bupati, walikota, camat, serta lurah dalam 

mengaplikasikan strategi pembangunan masa saat ini. Perihal ini pasti hendak sangat bermanfaat 
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dalam banyak hal baik itu pengurangan emisi nasional, pengurangan potensi bencana alam, 

kenaikan produktivitas nasional, kenaikan mutu kehidupan masyarakat serta lingkungan hidup 

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi dampak perubahan iklim 

dengan menetapkan target pengurangan emisi dan menerapkan langkah-langkah adaptasi 

terhadap masa depan yang rendah karbon dan tahan iklim. Pada tahun 2010, secara sukarela 

berjanji untuk mengurangi gas rumah kaca tanpa syarat (GRK) sebesar 26 persen di bawah 

business-as-usual (BAU) skenario pada tahun 2020. Dalam kontribusi yang ditentukan secara 

nasional (NDC) yang diajukan ke United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29 persendi bawah 

skenario BAU pada tahun 2030 (10 tahun kemudian) tanpa syarat, dan hingga 41 persen 

bersyarat; yaitu subjekpada ketersediaan dukungan internasional untuk keuangan, transfer 

teknologi, dan peningkatan kapasitas. 

Di Indonesia, beberapa langkah telah dibuat terkait dengan pengurangan emisi karbon 

antara nya sudah diataur melalui Perpres No 16 Tahun 2015 Penggabungan (KLHK) 

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dewan Nasional Perubahan Iklim dan 

Badan Pengelola REDD+ menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 

selanjutnya dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 18 

Tahun 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal 

Pengendalian Perubahan Iklim bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengendalian perubahan iklim dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam penurunan 

emisi baik nasional maupun internasional. tingkat (ditjenppi.menlhk, 2022). Lalu secara 

internasional Indonesia dan 194 negara di dunia telah sepakat untuk menurunkan emisi di dunia 

melalui Paris Agreement (PA). Perjanjian ini mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan 

pengurangan emisi di dunia dengan kontribusi yang mengikat. Artinya jumlah komitmen, lagi-

lagi mengikat karena setiap proposal komitmen yang diinformasikan akan dianggap sebagai 

dokumen resmi negara. Perjanjian Paris dan kesepakatan-kesepakatan yang membutuhkan 

komitmen dari masing-masing negara yang menandatanganinya, baik negara maju, negara 

berkembang, maupun negara miskin, tidak terkecuali. Atas komitmen tersebut, Indonesia telah 

mengajukan proposal dalam bentuk NDC (National Determined Contribution) yang 

diinformasikan pada saat negosiasi perubahan iklim di Marrakech pada November 2016. Target 

Indonesia yang diinformasikan dalam NDC adalah penurunan emisi pada 2030. sebesar 29% 
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dengan usaha sendiri dan 41% jika ada bantuan asing, dengan proyeksi tahun dasar 2010 

(ditjenppi.menlhk, 2022) 

Pengendalian perubahan iklim dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam 

pengurangan emisi, baik secara nasional maupun internasional. tingkat. Pengendalian perubahan 

iklim di Indonesia membutuhkan proses nasional dan internasional yang iteratif dan sinergis. 

Pelaksanaan konvensi di tingkat internasional memerlukan penerjemahan ke dalam konteks 

pembangunan nasional, termasuk penerjemahan ratifikasi Paris Agreement dan NDC melalui 

aksi Mitigasi dan Adaptasi. Penerjemahan ke dalam konteks nasional untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan dan mengarusutamakan prinsip-prinsip emisi rendah dan ketahanan 

terhadap perubahan iklim. Efektivitas pengendalian perubahan iklim juga sangat tergantung pada 

kebijakan dan implementasinya di semua tingkat internasional, regional, nasional dan 

sebagainya. 

4.2 Joint Crediting Mechanism di Indonesia 

 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).  

Dasar kegiatan Joint Crediting Mechanism adalah upaya pengurangan emisi CO2 melalui 

proyek-proyek yang menggunakan teknologi rendah emisi yang disetujui kedua negara di 

berbagai bidang seperti efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi pada 

alih fungsi lahan, dan lain-lain. Sebagai bagian dari kegiatan pembangunan rendah karbon, 

proyek Mekanisme Kredit Bersama harus memasukkan unsur peningkatan kapasitas dan alih 

teknologi ke pihak Indonesia, baik dalam bentuk pembinaan usaha manufaktur, sumber daya 

manusia, maupun bentuk lainnya. Hal ini diperlukan untuk menambah nilai manfaat dari 

kegiatan rendah emisi yang dilakukan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan 
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skema Mekanisme Kredit Bersama. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya meningkatkan 

investasi, mengembangkan berbagai instrumen teknis, dan meningkatkan partisipasi swasta 

sebagai pelaku proyek dan peran lainnya. 

Joint Crediting Mechanism (JCM) merupakan sebuah inisiatif dari Pemerintah Jepang 

yang mendorong organisasi-organisasi swasta Jepang untuk berinvestasi dalam kegiatan 

pembangunan rendah karbon di Indonesia melalui insentif. Aktifitas JCM meliputi berbagai 

lingkup sektor, termasuk energi efisiensi,terbarukan, deforestasi serta degradasi hutan, 

konstruksi, penanganan dan pembuangan limbah, emisi fugitive, dan industri manufaktur (JCM, 

2022) Indonesia berharap JCM dapat menjadi pilihan yang menarik untuk mendukung kegiatan 

pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh sektor swasta dan masyarakat di 

Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. 

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

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. Hal ini membuktikan tingginya minat dan peluang besar dalam pengembangan proyek 

melalui JCM Setelah melalui proses negosiasi selama 3 tahun, Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Jepang akhirnya menandatangani perjanjian kerjasama bilateral tentang 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. 

Ini merupakan moment penting dalam sejarah berkembannya JCM serta dimulainya program 

JCM secara resmi di Indonesia 
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Gambar 2. Konsep-Konsep dasar JCM 

 

a) Pemerintah Jepang memfasilitasi penyebaran teknologi, produk, sistem, layanan, dan 

infrastruktur berbiaya rendah terkini yang muncul dari langkah-langkah mitigasi dan 

berkontribusi pada pembangunan yang berlangsung lebih lama daripada tuan rumah. 

b) Secara keseluruhan mengevaluasi semua kontribusi pengurangan emisi GRK (Gas 

Rumah Kaca) dari negara tuan rumah secara kuantitatif, melalui langkah-langkah 

mitigasi yang diterapkan di negara tuan rumah dan menggunakan pengurangan atau 

eliminasi emisi ini untuk mencapai target pengurangan emisi dari negara tuan rumah 

c) Berkontribusi pada tujuan utama UNFCCC dengan memfasilitasi langkah-langkah 

global untuk mengurangi emisi. 

Di satu sisi, dalam mekanisme kredit bersama atau JCM, pemerintah Jepang memberikan 

insentif yang mendorong difusi teknologi, produk, sistem, layanan, dan infrastruktur, melalui 

insentif, investasi, dan hibah yang diperoleh dari manfaat melalui skema JCM, ada juga 

merupakan mekanisme pembiayaan dalam skema JCM.  

 

 

Gambar 3. Skema Kerjasama JCM 

Dapat dilihat bahwa ada 7 kesepakatan Kerjasama antara JCM dengan pemerintahan 

Indonesia serta partisipan hubungan bilateral proyek Indonesia yang bisa disebut sebagai 

pihak Indonesia lalu pemerintahan Jepang dan partisipan bisa disebut proyek Jepang lalu di 

dalam komite tersebut ada keterkaitanya dengan sekertariat JCM Indonesia,tim teknis 
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sebagai keperluan komite Indonesia dan entitas pihak ketiga. Masing-masing terlibat 

Kerjasama dan memilki peran yang sudah diataur oleh pelaksanaan JCM yang disebutkan di 

SOP atau manual pelaksanaan JCM dan Indonesia. 

4.3 Hambatan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam JCM 

Joint Crediting Mechanism juga terdapat kendala yang salah satunya karena bantuan dari 

jepang maka syarat Joint Crediting Mechanism ini harus ada organisasi-organisasi dari pihak 

Jepang. Peraturan yang berbeda antara Indonesia – Jepang membuat proses pencarian partnernya 

yang cukup sulit misalkan ingin melakukan suatu proyek untuk penerapan teknologi rendah emis 

harus ada perusahaan jepangnya khususnya proyek-proyek yang berhubungan dengan 

pemerintah daerah dan pemerintah kota karena pemerintah daerah dan pemerintah kota ini harus 

open tander jadi tidak bisa melakukan penujukan langsung. Jadi, banyak juga proyek Joint 

Crediting Mechanism yang tidak jadi karena terlalu rumit/tidak bisa memakai Joint Crediting 

Mechanism karena pemenang tander nya bukan dari perusahaan jepang. Ada lima kategori 

hambatan besar berikut dalam melaksanakan proyek Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam 

JCM  

.  

Gambar 4. Kategori hambatan  (Jun ICHIHARA, 2019) 

1) Kebijakan dan Aturan JCM menjadi hambatan dalam kategori ini terkait dengan 

kebijakan, aturan, dan implementasi JCM. Misalnya, jika kriteria pengambilan 

keputusan untuk validasi, pendaftaran, dan verifikasi proyek bersifat subjektif 

atau jika prosesnya terlalu lama, para pemangku kepentingan menganggapnya 
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sebagai penghalang. Demikian pula, jika aturan kelayakan untuk jenis proyek 

terlalu ketat dan tidak fleksibel, ini dapat menjadi hambatan untuk melaksanakan 

jenis proyek tertentu.  

2) Hambatan pasar karbon Karena penjualan kredit bergantung pada lingkungan dan 

kondisi pasar karbon, prospek pasar karbon sangat menarik untuk pemangku 

kepentingan. Harga dan permintaan kredit JCM di masa mendatang masih belum 

pasti, dan faktor-faktor ini dapat dianggap sebagai hambatan besar oleh para 

pemangku kepentingan.  

3) Kebijakan Domestik Tidak Secara Khusus Terkait dengan JCM Karena proyek 

JCM dijalankan dalam pengembangan negara, berbagai risiko politik negara tuan 

rumah dapat menghambat kemajuan mereka. Faktor-faktor seperti penegakan 

hukum yang lemah, pernyataan peraturan yang tidak jelas dan peraturan, 

pengaturan lembaga yang tidak memadai termasuk kurangnya koordinasi yang 

tepat antara lembaga pemerintah, dan insentif yang dirancang secara tidak tepat 

dan berbagai distorsi ekonomi (terutama yang ada di pasar yang terkait dengan 

energi) dapat menjadi hambatan untuk melaksanakan proyek JCM, meskipun 

tidak secara khusus terkait dengan JCM 

4) Hambatan pembiayaan karena pelaksanaan proyek JCM memerlukan investasi 

dalam kegiatan pengurangan emisi GRK, pembiayaan merupakan salah satu 

langkah terpenting dalam pengembangan proyek. Dukungan keuangan yang tidak 

memadai dari pemerintah, pemahaman yang tidak memadai tentang skema JCM 

oleh lembaga pembiayaan, dan peraturan perbankan domestik yang tidak fleksibel 

dapat menjadi hambatan utama 

5) Hambatan Pengetahuan dan Kapasitas Pada tahun-tahun awalnya, kurangnya 

pengetahuan tentang JCM di antara pembuat kebijakan dan praktisi merupakan 

hambatan utama untuk meningkatkan JCM. Dengan cara yang sama, karena JCM 

adalah rencana yang baru diperkenalkan, kapasitas pemangku kepentingan yang 

tidak memadai dan pengetahuan yang tidak memadai tentang JCM dapat berperan 

sebagai hambatan 

Kategori tabel diata bilihat paling ada hambatan sejauh ini, adalah pembiayaan. 

Meskipun pemerintah Jepang telah memperkenalkan beberapa skema pembiayaan untuk 
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mendukung pelaksanaan proyek JCM, hambatan pembiayaan masih diakui sebagai yang paling 

signifikan. Sejak tahun anggaran 2010, 96 studi kelayakan JCM telah dilakukan di Indonesia, 

dengan bantuan pemerintah Jepang. Selain dukungan studi kelayakan, tersedia skema 

pembiayaan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang mencakup hingga 50 % dari biaya 

pelaksanaan, seperti biaya konstruksi dan pemasangan fasilitas dan peralatan (Jun ICHIHARA, 

2019) Mulai Agustus 2015, pemerintah Jepang telah menyetujui dukungan pembiayaan untuk 22 

proyek yang akan dilaksanakan di Indonesia sejak tahun fiskal Jepang 2013. beberapa 

perusahaan swasta mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman untuk proyek-proyek terkait 

mitigasi iklim dari lembaga keuangan lokal. Hambatan pembiayaan adalah salah satu hambatan 

paling signifikan untuk pengembangan CDM (Ichihara, 2008; Ichihara dan Uchida, 2014), dan. 

Untuk memudahkan pembiayaan proyek, langkah-langkah lebih lanjut harus diambil, seperti 

memperkenalkan insentif pinjaman baru dan menyelenggarakan seminar yang ditargetkan pada 

lembaga keuangan lokal. 

Lalu ada hambatan domestik banyak pemangku kepentingan mencatat bahwa regulasi 

domestik di Indonesia menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek JCM. Misalnya, aturan 

pengadaan perusahaan milik negara dan pemerintah daerah, meskipun tidak terkait langsung 

dengan JCM, dapat dianggap sebagai hambatan yang berpotensi signifikan oleh para pemangku 

kepentingan. Ini karena meskipun studi kelayakan menunjukkan bahwa proyek tersebut layak, 

ketidakpastian peraturan masih ada mengenai apakah perusahaan milik negara dan pemerintah 

daerah masih diharuskan untuk melakukan penawaran terbuka. Oleh karena itu, pemrakarsa 

proyek Jepang berisiko membuang semua waktu dan tenaga yang diinvestasikan jika mereka 

kalah dalam proses penawaran. Jenis risiko ini dapat dihindari jika mitra adalah perusahaan 

swasta. Mengenai hambatan pengetahuan dan kapasitas, karena JCM masih dalam tahap awal, 

pengetahuan dan pengalaman mungkin belum terakumulasi. Instansi pemerintah Indonesia, 

seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretariat JCM Indonesia, dan 

rekanrekan Jepang mereka telah bersama-sama menyelenggarakan banyak seminar dan 

lokakarya tentang JCM di Indonesia  

Kerjasama pemerintah Indonesia serta Jepang tidak terlepas dari kepentingan nasional 

Indonesia dalam melindungi ikatan kerjasama dengan pemerintah Jepang di bidang lain. Ikatan 

kerjasama yang lingkungan antara Indonesia serta Jepang membuat kedua negara jadi erat sebab 

ikatan kedua negara sudah menggapai interdependensi dimana kedua negeri menyangka kalau 
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ikatan kerjasama lebih menguntungkan satu sama lain. Dalam kerjasama JCM tersebut, 

pemerintah Indonesia diuntungkan dari zona energi terbarukan lewat teknologi rekayasa yang 

diperkenalkan oleh pemerintah Jepang. Untuk Jepang sendiri, kerjasama ini menguntungkan 

sebab secara tidak langsung Indonesia jadi wadah ataupun alat untuk Jepang dalam 

melaksanakan kewajibannya selaku negeri industri guna kurangi emisi negaranya 

Pemerintahan Indonesia dan Jepang serta JCM adalah hubungan bilateral negara yang 

berupaya melakukan pengurangan emisi karbon yang dikarenakan gas rumah kaca serta 

hubungan bilateral keduanya juga memilki tujuan menajdikan partner utaman indonsia dalam 

ekonomi termasuk perdagangan lalu juga menjadi sumber modal luar negri bagi Indonesia serta 

peningkatan kapasitas Indonesia dalam perekonomian,ilmu pengetahuan dan ekonomi serta 

lainnya. Dalam Kerjasama antara Jepang dan Indonesia akan selalu menjadi support nasional 

sebagai negara berkembang. Tidak hanya menjadi kepentingan politik luar negri dengan Jepang 

yang menjadi kesepakatan kemitraan dua negara serta, menjadi penguat dalam kemajuan 

perekonomian serta teknologi lalu negara dinilai bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan 

Indonesia yang akan dating. Ditahun berikutnya Kerjasama ini masih harus dipertahankan antara 

Jepang dan Indonesia jadi pemerintah Indonesia harus lebih mengamati tentang pembangunan 

lingkungan hidup di masa datang dengan mengendalikan Sumber daya yang efesien serta 

terbarukan. 

Efek penjagaan keberlangsungan lingkungan tentu menjadi peran yang sangat penting. 

Bagaimana pun lingkungan adalah system kompleks tempat manusia beraktifitas, jika rusak, 

maka yang menjadi objek yang terancam tentu adalah manusia. Tentu manusia mana pun tidak 

ingin hal ini terjadi. Oleh karena itu, penerapan teknologi rendah emisi menjadi suatu usaha 

sekaligus harapan tersendiri bagi masyarakat dunia akan pencegahan bencana yang diakibatkan 

oleh perubahan iklim dan pemanasan global yang diramalkan sampai akan membuat Indonesia 

kehilangan beberapa pulau sekaligus pengurangan luas akibat dari kenaikan permukaan air laut. 

Indonesia menyadari, Teknologi Rendah emisi adalah sebuah tren baru. Maka dari itu upaya 

indonesia untuk terus meningkatkan ekonomi tidak boleh di pisahkan dari pertumbuhan rendah 

emisi dan pertumbuhan berkelanjutan. 

4.4 Analisis Kerjasama Indonesia-Jepang Melalui Joint Crediting Mechanism dalam 

Mengurangi Emsisi Karbon di Indonesia Tahun 2014-2021 
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Salah satu instrumen kebijakan di bawah UNFCCC yang dianggap berguna dalam 

menangani isu perubahan iklim baik secara nasional maupun internasional adalah mekanisme 

pasar karbon. Mekanisme pasar karbon adalah hak tukar tambah untuk emisi gas rumah kaca 

dalam satuan setara ton-CO2. Di pasar karbon, terdapat dua jenis sistem kredit karbon Voluntary 

emissions reduction (VER) dan Certified emissions reduction (CER). Dilihat dari Kerjasama 

JCM antara Indonesia system yang paling menonjol ada CER yang bisa disebut sebagai Kredit 

atau unit emisi yang dibuat di bawah kerangka peraturan bertujuan untuk mengimbangi emisi 

proyek. Sistem perdagangan membutuhkan waktu yang lama dalam aplikasi, tetapi 

pengelolaannya relatif sederhana. Itu fokus utama adalah data emisi yang dihasilkan, bukan 

kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan emisi tersebut. Setiap pemerintah dapat membeli 

kuota tambahan dari yang lain pemerintah. Dalam sistem ini, setiap negara atau organisasi harus 

mengganti atau menetralisir GRK emisi dengan membeli kredit karbon dari pihak lain atau 

negara. Metode ini dilaksanakan dengan melakukan kerjasama yang berfokus pada 

pembangunan rendah karbon, baik secara bilateral antara negara maju dan negara berkembang. 

Dalam mekanisme kredit, negara maju memberikan subsidi berupa fasilitas teknologi 

ramah lingkungan di negara berkembang. Dalam konteks ini adalah Indonsia sebagai negara 

berkembang serta negara maju ada Jepang. Hasil pengurangan emisi yang diperoleh dari proyek 

ini kemudian disebut kredit karbon. Sistem kredit ini tidak hanya berfokus pada data emisi yang 

dihasilkan tetapi juga berfokus pada kegiatan dan proyek yang dilakukan untuk menghasilkan 

pengurangan emisi. Negara maju dan negara berkembang sama-sama berkontribusi pada rencana 

pengurangan emisi. Salah satu instrumen kebijakan di bawah UNFCCC yang dianggap berguna 

dalam menangani isu perubahan iklim baik secara nasional maupun internasional adalah 

mekanisme pasar karbon. Mekanisme pasar karbon adalah Berdasarkan alasan tersebut, 

pemerintah perlu menyiapkan banyak metode, misalnya rumus penghitungan dan pemantauan 

penggunaan energi dan lain sebagainya. Sistem ini populer di Indonesia, yaitu Joint Crediting 

Mechanism (JCM). 

Indonesia dan Jepang selain memiliki kepentingan Kerjasama kedua negara juga 

merupakan negara kepulauan yang memiliki persamaan yaitu rentan terhadap dampak perubahan 

iklim. 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, dalam konteks ini mengurangi emisi karbon maka hal ini mendorong kedua negara 
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untuk melakukan berbagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hal ini seuai dengan 

program melalui yang salah satunya adalah JCM ini. Bukan hanya itu, kedu negara yaitu 

Indonesia dan Jepang ialah negara anggota dari UNFCCC yang meratifikasi Persetujuan Paris 

2015 dan memiliki kewajiban untuk memenuhi target penurunan emisi yang tertulis di dalam 

Nationally Determined Contributions (NDC) masing-masing negara. Sebelumnya, kedua negara 

juga telah mendeklarasikan komitmen masing-masing dalam upaya penanggulangan perubahan 

iklim, baik dalam konstitusi maupun pidato kepresidenan mereka.  

Liberalisme menganggap bahwa kerjasama adalah cara terbaik untuk mencapai 

kepentingan bersama, sehingga bisa dikatakan, JCM adalah menjadi sebuah instrumen untuk 

menolong kepentingan terkait. dengan pembahasan partisipasi para pihak yang terlibat, walaupun 

JCM adalah Kerjasama yang berbentuk antara G to G atau Government to Government tetapi 

bisa dibuat dengan implementasi kerjasama ini dalam bentuk B to B atau Business to Business. 

Dalam kerjasama ini, pemerintah kedua negara berperan dalam kesepakatan, pengambilan 

keputusan dalam Komite Bersama, dan penerbitan kredit karbon yang telah dihasilkan oleh 

proyek-proyek JCM. Sedangkan proyeknya sendiri dikerjakan oleh pihak swasta Jepang yang 

dipercaya oleh pihak swasta Indonesia. Selain itu, ada juga pihak ketiga yang berperan dalam 

memvalidasi proyek dan mengurangi jumlah emisi GRK yang dihasilkan oleh proyek-proyek 

tersebut. Perlu juga digaris bawahi bahwa meskipun JCM merupakan kerjasama antara Jepang 

dengan banyak negara, Jepang melakukan kerjasama dalam kerangka bilateral sehingga 

kesepakatan untuk mencapai tujuan kerjasama lebih mudah dicapai. 

Dasar kegiatan Joint Crediting Mechanism yang berupaya membuat penurunan emisi 

CO2 melalui proyek-proyek yang mengunakan teknologi rendah emisi yang disetujui oleh kedua 

negara dalam berbagai bidang seperti efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, penurunan 

emisi pada alih tata guna lahan, dan lainya. Sebagai dari peran low carbon development yang 

dikenal dengan rendah karbon, projek Joint Crediting Mechasim waijb memilki capacity 

building atau peningkatan kapasitas serta teknologi transfer kepada Indonesia berupa pembinaan 

manufaktur dan SDM dan bentuk lainnya dikarenakan pemberian nilai tambah dan manfaat 

kegiatasn dan peranlainnya.pemerintahan berkomitmen agar  tetap melakukan upaya dalam 

skema Joint Crediting Mechanism. Dalam peningkatan investasi serta pengembangan teknis 

serta peningkatan peran swasta diminta pemerintah Indonesia harus terus berusaha agar 

termenuhi sebagai pelaku projek. maupun peranlainnya negara merupakan aktor penting dalam 
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hubungan internasional, namun liberalisme menganggap aktor non-negara seperti individu, 

organisasi internasional, dan aktor non-negara lainnya juga memiliki peran penting dalam politik 

global. sehingga, terdapat empat aktor penting dalam implementasi JCM di Indonesia, yaitu 

Pemerintah Jepang, Pemerintah Indonesia, pihak swasta Jepang, dan pihak swasta Indonesia 

 

 

Gambar 5. Pendanaan JCM  

 

Bisa dilihat pada tabel diatas Pengantar pendanaan dukungan finansial untuk proyek Joint 

Crediting Mechanism (JCM) selama fase awal pelaksanaan proyek, keuangan merupakan faktor 

penentu keberhasilan, Untuk mengatasi hambatan karena investasi awal atau ketidakpastian atas 

viabilitas proyek terlalu tinggi, Untuk pendukung proyek Dukungan finansial di bawah Joint 

Crediting Mechanism diberikan melalui Pemerintah Jepang dan Asian Development Bank 

(ADB). Dukungan ditawarkan pada tahap awal Proyek baik untuk menambah biaya investasi 

awal atau untuk mengurangi biaya pembiayaan yang harus dilaksanakan Proyek Joint Crediting 

Mechanism. Kementerian Lingkungan Hidup Jepang (MOEJ), dapat memberikan subsidi untuk 

menutupi sampai dengan 50% dari biaya investasi awal proyek. Ruang lingkup pembiayaan 

meliputi sarana dan prasarana untuk mengurangi karbon dioksida (CO2) untuk Memasang 

fasilitas-fasilitas teknologi rendah emisi di Indonesia. Dana Jepang untuk Mekanisme Pemberian 

Kredit Bersama Japan Fund for Joint Crediting Mechanism (JFJCM) adalah salah satu dana 

perwalian Asian Development Bank yang disediakan Insentif keuangan untuk adopsi teknologi 

rendah emisi untuk maju ke proyek-proyek yang dibiayai Oleh Asian Development Bank. JFJCM 

memberikan dukungan berupa hibah dan bantuan teknis untuk proyek di Indonesia. Negara yang 

telah menandatangani perjanjian bilateral untuk Joint Crediting Mechanism dengan Jepang baik 
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proyek berdaulat maupun non-negara berhak mendapat dukungan berdasarkan JFJCM. Japan 

Fund for Joint Crediting Mechanism bertujuan untuk memfasilitasi difusi percepatan teknologi 

rendah emisi, produk, sistem, layanan, dan infrastruktur serta untuk mendorong pelaksanaan 

tindakan mitigasi. 

Setiap Masing-masing pihak sebagaimana diadopsi dalam perjanjian bilateral Joint 

Crediting Mechanism, mengacu pada representasi masing-masing Negara yang menerapkan 

Joint Crediting Mechanism, Jepang dan Indonesia, Masing-masing pihak bertugas untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan Joint Crediting Mechanism transparan, dan bahwa keduanya 

tidak menggunakan salah satu proyek mitigasi yang terdaftar di bawah Joint Crediting 

Mechanism untuk tujuan lain Mekanisme mitigasi iklim internasional untuk menghindari 

penghitungan ganda. Masing-masing pihak bisa menyiapkan draf Metodologi untuk diajukan ke 

Komite Bersama. Setiap pihak bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara registri. 

Pendaftar seperti itu harus masuk Kesesuaian dengan hukum dan peraturan nasional yang relevan 

sebagaimana juga peraturan dan pedoman dikembangkan oleh Komite Bersama untuk 

pelaksanaan Joint Crediting Mechanism. Masing-masing pihak akan mengeluarkan 

pemberitahuan jumlah kredit ke registri berdasarkan pemberitahuan penerbitan kredit. 

Metodologi yang diterapkan pada proyek-proyek JCM Untuk menghitung pengurangan emisi 

yang dicapai oleh masing-masing proyek dan memantau proyek JCM.  Joint Crediting 

Mechanism Proyek dapat mengacu pada metodologi yang disetujui atau kombinasi beberapa 

metodologi yang disetujui berlaku untuk proyek yang diusulkan Metodologi yang disetujui 

menentukan kriteria kelayakan untuk usulan Proyek yang akan didaftarkan sebagai proyek Joint 

Crediting Mechanism dan dijadikan dasar untuk perhitungan pengurangan emisi dicapai oleh 

proyek, termasuk menentukan parameter yang diperlukan untuk dipantau. Metodologi baru harus 

dikembangkan dan diajukan ke Komite Bersama melalui JCM Sekretariat untuk persetujuan jika 

tidak ada metodologi yang disetujui sebelumnya berlaku untuk JCM yang diusulkan Proyek di 

Indonesia. Pemandu metodologi (peserta proyek atau masing-masin Pemerintah) menyiapkan 

metodologi baru yang diusulkan dengan menggunakan formulir metodologi yang diusulkan yang 

tersedia dari situs resmi Joint Crediting Mechanism di Indonesia. Bentuk metodologi terdiri dari 

sembilan bagian: judul metodologi, istilah dan definisi, ringkasan metodologi, kriteria kelayakan, 

sumber emisi dan Jenis gas rumah kaca, penetapan dan penghitungan emisi referensi, 

perhitungan proyek Emisi, perhitungan pengurangan emisi, dan data dan parameter tetap ex-ante. 
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Komite Bersama menentukan teknologi, produk, dan sistem mana yang harus didaftarkan 

Sebagai Joint Crediting Mechanism melalui persetujuan metodologi JCM. Daftar berikut 

menyajikan contoh Berbagai jenis teknologi Joint Crediting Mechanism yang memenuhi syarat 

di masing-masing sektor berdasarkan proyek JCM yang terdaftar, Metodologi yang disetujui, dan 

model JCM. Jadi perlu dicatat bahwa Pengembang proyek tidak terbatas pada jenis teknologi dan 

dapat mengusulkan karbon rendah lainnya. Teknologi Industri Energi (Sumber Terbarukan dan 

Tak Terbarukan) Sektor ini didominasi oleh teknologi energi terbarukan yang telah ditingkatkan 

untuk meningkat Keefektifan teknologinya. Misalnya dengan menerapkan sistem hybrid atau 

menambahkan Fitur untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem. Pembangkit energi rendah 

karbon yang tidak terbarukan Teknologi juga bisa digunakan. Salah satunya Teknologi surya 

merupakan teknologi energi terbarukan yang bisa diimplementasikan sebagai Joint Crediting 

Mechanism proyek. 

Ada empat strategi yang harus di lakukan sebagai komitmen indonesia, empat strategi itu 

adalah, Pertama, Memperbaiki dan memperkuat berbagai kegiatan berdasarkan sumber daya 

alam dan konservasi lingkungan dikarenana indonesai sendiri mempunya potensi besar dalam 

SDA nya serta lingkungan yang beragam maka dari itu pemerintahan Indonesia harus tegas dan 

jalas terhadap aturan serta undang undang yang berlaku untuk kosnervasi. Kedua, 

mengimplementasikan komitmen terhadap pertumbuhan rendah karbon dan adaptasi perubahan 

iklim. Jika proyek yang berlaku dan sudah dikerjakan dan diterapkan di berbagai sector 

diharapkan agar berkoitmen dengan sesuai implementasi JCM yang berlaku serta diperlakukan 

adaptasi iklim bagi pengampu projek JCM. Ketiga, memperkuat dan memperdalam kemitraan 

dengan tujuan untuk merancang tindakan-tindakan lebih jauh ke arah pengurangan emisi dengan 

cara berkejasama dengan Lembaga sekitar serta melakukan seminar terhadap perusahaan dan 

peraturan yang merujuk bagi perubahan iklim dan pengurangan iklim untuk kedepanya dan bagi 

kerjsama dengan JCM. Keempat, membuat kemitraan ini kondusif bagi kerjasama bisnis dan 

investasi misalnya, jika kriteria pengambilan keputusan untuk validasi, pendaftaran, dan 

verifikasi proyek agar lebih mudah dan tidak berbelit belit bagi para pemangku Kerjasama 

dengan JCM. 

Dari 2014 hingga 2021, Mekanisme Kredit Bersama telah memprakarsai atau 

menerbitkan 119 studi kelayakan, 19 metodologi yang disetujui, 19 metodologi yang sedang 

berjalan, dan 35 proyek terdaftar. Metodologi yang disetujui adalah metodologi yang telah lulus 
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studi, setelah dipertimbangkan, dan disetujui oleh Komite Bersama untuk maju ke tahap 

berikutnya, mulai dari pengembanga Project Desain Document (PDD), implementasi, hingga 

proses validasi dan penerbitan kredit. . Sedangkan proyek yang telah didaftarkan adalah proyek 

yang telah lolos tahap validasi sehingga diakui sebagai proyek dengan skema JCM. Meskipun 

JCM mencakup 15 sektor yang berbeda, sebagian besar proyek yang telah didaftarkan atau 

sedang dalam proses adalah proyek-proyek yang berada di sektor energi. di bawah ini adalah 

contoh keberhasilan Indonesia dan Jepang dalam projek kerjasama penurunan emisi karbon 

hingga 2021 
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Anda dapat melihat proyek-proyek yang dilaksanakan di bawah skema JCM, termasuk 

kredit karbon yang dapat membantu memenuhi NDC Indonesia, transfer teknologi dan investasi 

hijau, serta mendorong perusahaan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia 

untuk mulai menggunakan teknologi rendah karbon dalam industri dan kehidupan sehari-hari. 

Salah satu proyek yang telah terdaftar dalam skema JCM adalah proyek PLTS di Jakabaring 

Sport City, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS di Jakabaring. 

Pemerintah Jepang melalui Kementerian Lingkungan Hidup memberikan pendanaan kepada 

pesertanya, dalam hal ini Sharp Corporation, sebesar 50% dari total biaya proyek. Dalam hal 

penjualan dan pengelolaan pasokan listrik, PDPDE bekerja sama dengan PLN yang bertugas 

memproduksi listrik untuk Jakabaring. Setelah proyek berjalan, baik PDPDE maupun perusahaan 

Sharp harus memberikan laporan proyek langsung kepada Komite Bersama. Beroperasi secara 

komersial sejak 10 April 2018. PLTS Jakabaring menyediakan listrik 1.630MWh/ tahun. 
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Pemerintah Sumsel menjual listrik ke jaringan PLN sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 85% 

dari Biaya Pembangkitan (BPP) setempat melalui Power Purchase Agreement (PAA). PLTS ini 

berhasil menurunkan emisi CO2 sebesar 917ton CO2/tahun Proyek pembangunan PLTS ini 

merupakan salah satu kegiatan Joint Crediting Mechanism (JCM) kerjasama antara Pemerintah 

Indonesia dan Pemerintah Jepang dalam pembangunan rendah karbon untuk pencegahan 

perubahan iklim. Kerjasama JCM ini memiliki pola dalam bentuk insentif pendanaan dalam 

bentuk hibah, alih teknologi dan disertai dengan peningkatan kapasitas untuk pengurangan emisi 

Setelah itu terdapat proyek yang telah terdaftar dalam skema JCM ialah Proyek Waste 

Heat Recovery Power Generation( WHRPG) yang berkejasama dengan perusahaan Jepang yang 

bernama THE Engineering dengan perusahaan asal indonesia PT Semen Indonesia. Proyek ini 

bertujuan kurangi emisi GRK dengan menggunakan panas buangan dari proses pembuatan 

semen jadi tenaga listrik. Dengan sistem Waste Heat Recovery( WHR), panas buangan dari 

proses pembuatan semen diganti jadi uap setelah itu di transfer ke turbin generator serta 

menciptakan listrik. Proyek yang diawali pada tahun 2014. Serta mengahasilkan pengurangan 

emisi sebesar 149, 063 tCO2 per tahun. 

Proyek Penghematan Energi untuk Sistem Pengolahan Air Limbah Industri untuk Industri 

Karet, Penangkapan gas metana melalui proses kolam anaerobik merupakan salah satu alternatif 

yang mampu digunakan sebagai sumber energi terbarukan, serta mendukung dalam penanganan 

limbah yang dapat mencemari lingkungan. Peran penangkapan gas 17 metana ini dalam 

mengurangi emisi gas rumah kaca cukup besar melalui tahapan-tahapan yang terkoordinasi 

dengan baik. Pabrik karet di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam menyediakan 

bahan baku gas metana melalui pengolahan limbah cair yang selama ini penangananannya 

kurang maksimal, serta memiliki peran dalam menangani pencemaran bau pada lingkungan 

sekitar pabrik pengolahan. Selanjutnya untuk Implementasi Teknologi rendah emisi melakukan 

langsung Kunjungan lapangan setelah proyek beroperasi dan Memantau perkembangan program 

yang berkaitan dengan Joint Crediting Mechanism dan implementasi proyek Joint Crediting 

Mechanism, dengan mempertimbangkan kriteria pembangunan berkelanjutan dan integritas 

lingkungan. Tujuan kunjungan adalah mendapatkan masukan dari pihak Indonesia dan untuk 

melihat serta mengkonfirmasi implementasi teknologi. Apabila dibutuhkan, dapat dilakukan 

kunjungan lanjutan sesuai kesepakatan partisipan proyek dan pihak pemerintah. Tahapan 

selanjutnya Verifikasi Oleh Thrid oarty entity (TPE)/ Entitas Pihak ketiga, Pihak Ketiga 
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menjabarkan semua dokumen yang mendukung verifikasi kepada komite bersama dan Semua 

data yang didapatkan TPE yang mendukung proses verifikasi diberikan kepada Komite Bersama. 

Dari setiap tahun ada penurunan emisi yang telah diregistrasi pada setiap projek dimulai 

dari 2014 hingga 2021 ialah: 

1. Di 2014 dengan projek Energy Saving for Air-Conditioning and Process Cooling 

by Introducing High-effciency Centrifugal Chillerpenurunan bekerjasama dengan 

Nippon Koei Co. Ltd. (Focal Point) Ebara Refrigeration Equipment (Jepang) & 

Systems Co., Ltd (Indonesia).berhasil menurunkan emisi paling besar sekitar 114 

Ton CO2/thn,  

2. di 2015 dengan projek Project of Introducing High Effciency Refrigerator to a 

Food Industry Cold Storage in Indonesia bekerjasama dengan PT. Adib Global 

Food Supplies (Jepang) dan PT. Mayekawa Indonesia (Indonesia)berhasil 

menurunan emisi 176 Ton CO2/thn,  

3. di 2016 dengan projek Energy Saving for Air-Conditioning at Textile Factory by 

Introducing High- effciency Centrifugal Chiller in Karawang, West Java 

berkejasama dengan Nippon Koei Co., Ltd. (Focal Point), Ebara Refrigeration 

Equipment & Systems Co., Ltd (Jepang). PT. Nikawa Textile Industry(Indoneisa) 

berhasil menurunan emisi paling besar sekitar 17,822 Ton CO2/thn,  

4. di 2017 dengan projek Energy Saving for Air-Conditioning at Shopping Mall with 

High Effciency Centrifugal Chiller berjasama dengan PT. PAKUWON JATI Tbk 

NTT FACILITIES, INC berhasil menurunan emisi paling besar sekitar 325 Ton 

CO2/thn,  

5. di 2018 dengan projek Power generation by waste heat recovery in the PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk factory in Tuban bekerjasama dengan PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk dan  JFE Engineering Corporation berhasil menurunan 

emisi paling besar sekitar 149,063 Ton CO2/thn.  

6. di 2019 dengan projek Installation of gas engine cogeneration system to supply 

electricity and heat to the vehicle manufacturing factory of PT. Toyota Motor 

Manufacturing Indonesia berkerjasama dengan PT. Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia dan Toyota Tsusho Corporation berhasil menurunan emisi paling besar 

sekitar 21,793 Ton CO2/thn, 
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7. di tahun 2020 dengan projek Introduction of Absorption Chiller to Chemical 

Factory berkejasama dengan PT. Timuraya Tunggal dan Tokyo Century 

Corporation berhasil menurunan emisi paling besar sekitar 592 Ton CO2/thn, lalu  

8. di tahun 2021 denagn projek Installation of Solar Power System and Storage 

Battery to Commercial Facility bekerjasama dengan PT. AEON Mall Indonesia 

dan Itochu Corporation penurunan emisi paling besar sekitar 260 Ton CO2/thn.  

Berdasarkan tabel diatas JCM telah menghasilkan 115 studi kelayakan, 28 metodologi 

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

Liberalisme beranggapan bahwa kerjasama merupakan jalan terbaik untuk mencapai kepentingan 

bersama jadi bisa dibilang, JCM menjadi salah satu instrumen dalam membantu kepentingan 

tersebut. Dalam konteks ini Indonesia berharap JCM dapat menjadi alternatif yang menarik 

untuk mendukung kegiatan penurunan emisi GRK yang dilakukan oleh sektor swasta dan publik 

di Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan kelestarian 

lingkungan. 

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tahun 2014 US$ 2,7 

Miliar dan tahun 2015 dengan nilai investasi US$ 2,9 Miliar. Hingga April 2021, 42 proyek JCM 

di Indonesia telah berhasil dilaksanakan dan mampu menggalang dana lebih dari US$130 juta. 

Sebanyak 12 proyek telah berhasil menerbitkan kredit karbon dengan total pengurangan emisi 

GRK sebesar 56.254 tCO2. Dengan tingginya nilai investasi Jepang di Indonesia, dapat dikatakan 

bahwa Liberalisme akan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan mutlak melalui kerjasama, 

bahwa Pemerintah Jepang memiliki kepentingan di Indonesia dan sebaliknya. Berbagai 

kerjasama antara Jepang dan Indonesia dilakukan dalam rangka pembangunan negara, seperti 

kerjasama perdagangan karbon kedua negara atau kerjasama JCM. 

Pengurangan emisi yang dihasilkan dari Mekanisme Kredit Bersama (JCM) akan diukur 

dengan menggunakan metode pengukuran, pelaporan dan verifikasi standar internasional 

(pengukuran, pelaporan dan verifikasi) yang disetujui oleh kedua negara. Besaran pengurangan 

emisi (carbon credit) akan dicatat dan dapat digunakan untuk memenuhi target penurunan emisi 

Indonesia dan Jepang sesuai dengan distribusi yang telah disepakati. 

Bukan hanya bagi Indonesia, joint crediting mechanism ini tentu memberikan 

keuntungan bagi Jepang sebagai pihak yang mengajak kerjasama. Bagi Jepang, JCM merupakan 

bukti komitmennya sebagai negara maju untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi GRK 
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melalui pengembangan teknologi rendah karbon dan dukungannya bagi negara berkembang. 

Jepang yang mengalami kesulitan emisi GRK sejak tragedi Fukushima Daichi juga mendapatkan 

kredit karbon yang dapat digunakan untuk memenuhi target penurunan emisi GRK negaranya 

melalui proyek-proyek yang dilaksanakan di bawah skema JCM. 

Liberalisme juga percaya terhadap kemajuan yang dilewati melalui proses modernisasi, 

sama halnya dengan penelitian 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. Indonesia membuat dampak aksi yang cukup nyata, mulai dari negosiasi 

internasional hingga ke perencanaan pelakasanaan aksi daerah terhadap perubahan iklim baik itu 

kegiatan adaptasi maupun mitigasi. Ruang lingkup teknologi dalam kehidupan manusia sangat 

luas cakupannya. Termasuk sekalipun teknologi rendah emisi yang melingkupi area rumah 

tangga misalnya penerangan hingga ke taraf kompleks seperti industri, bahkan industri energi 

sekalipun. Penerapan teknologi rendah emisi ini jelas memiliki manfaat yang cukup signifikan 

yakni menurunkan emisi gas rumah kaca terutama karbon dioksida, selain itu efek penghematan 

ekonomi akibat efisiensi sumber daya dan energi juga dapat dicapai. Selain memiliki efek 

pengurangan GRK yang cukup signifikan, teknologi rendah emisi memiliki efek pada penjagaan 

kualitas dan daya dukung lingkungan secara komperhensif. Karena pada dasarnya, teknologi 

rendah emisi memiliki dasar pertimbangan lingkungan atau kita kenal dengan teknologi yang 

ramah lingkungan, teknologi berwawasan lingkungan, green technology dan nama nama sejenis 

yang lainnya. Hanya saja penekanan teknologi rendah karbon adalah pada pengurangan emisi 

GRK, itu saja yang mengkhususkannya dari teknologi yang lainnya. 
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