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1.  Pendahuluan 
 
1.1.   Latar belakang 
 
Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang 
mengatur tatacara penurunan emisi gas rumahkaca (GRK) 
sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Melalui 
Protokol Kyoto, target penurunan emisi oleh negara-negara 
industri dapat dijadwalkan dan dilaksanakan melalui 
mekanisme yang transparan. Semua Pihak (Parties) anggota 
Protokol juga dapat mengawasi pelaporan dan penaatannya 
yang diatur di dalam Protokol.  Bahkan melalui lembaga 
tertinggi Protokol yaitu Meeting of Parties (MOP) mereka juga 
dapat menentukan tindakan yang harus diambil jika salah satu 
Pihak tidak menaati (non-compliance) ketentuan yang ada. 
 
Protokol ini diadopsi pada Konferensi Para Pihak Ketiga (Third 
Session of the Conference of Parties, COP3) dari Kerangka 
Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) yang 
diselenggarakan di Kyoto, Desember 1997. Dalam proses 
negosiasi yang panjang, Protokol Kyoto telah mengalami 
pasang-surut dan mencapai titik terendahnya pada awal tahun 
2001 ketika Amerika Serikat menyatakan mundur dari 
perjanjian internasional ini dua bulan setelah COP6 bulan 
November 2000 di Den Haag. Namun pada COP7 di 
Marrakesh, Maroko bulan November 2001 para Pihak yang 
telah terpolarisasi dalam kelompok negara industri dan negara 
berkembang telah saling memberi dan menerima dan tidak 
mempertahankan posisi masing-masing yang dipegang teguh 
pada COP-COP sebelumnya. Kesepakatan yang dicapai pada 
COP7 tidak terlepas dari peranan COP6 Bagian II yang 
diadakan 6 bulan sebelumnya di Bonn.  COP6-bis inilah yang 
telah melapangkan jalan bagi Para Pihak terutama negara-
negara industri untuk meratifikasi Protokol. Semangat 
multilateralisme telah didemonstrasikan di Bonn dan Maroko. 
Harapan banyak pihak adalah bahwa Protokol akan efektif  
dan operasional pada tahun 2002 ini.  Tanda-tanda ke arah itu 
sudah ditunjukkan dalam COP7 dimana banyak pimpinan 
delegasi menyatakan bahwa negaranya telah memulai upaya 
ratifikasi seawal mungkin dan secara politis mencanangkan 
bahwa pada saat Pertemuan Puncak mengenai Pembangunan 
Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development, 
WSSD) atau Rio+10 di Johannesburg bulan September 2002 
Protokol Kyoto akan efektif berjalan.  Syarat bagi efektivitas 
Protokol Kyoto adalah apabila diratifikasi oleh paling sedikit 55 
negara maju yang jumlah emisinya mencapai 55% dari total 
emisi yang ditargetkan yaitu 13,7 Gt (gigaton).  Pada saat 
WSSD ditutup tanggal 4 September 2002 jumlah anggota yang 
telah meratifikasi Protokol Kyoto adalah 76 negara, 24 
diantaranya adalah negara maju, dengan total emisi sebesar 
37,1%.  Protokol Kyoto akan efektif apabila Rusia yang 
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memiliki komitmen sebesar 17,4% dan satu negara lagi yang 
memiliki komitmen 0,5% atau lebih meratifikasi. 
  
Sebagai negara berkembang Indonesia tidak memiliki obligasi 
untuk menurunkan emisinya, sehingga pengesahan oleh 
Indonesia dan negara berkembang lainnya tidak menentukan 
apakah Protokol Kyoto akan efektif atau tidak.  Namun 
demikian, jika mengesahkan maka Indonesia akan menjadi 
anggota Protokol dan dapat berpartisipasi melalui salah satu 
dari tiga mekanisme Kyoto, yaitu Mekanisme Pembangunan 
Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM) yang 
dapat dilakukan antara negara maju dan negara berkembang.  
Dua mekanisme yang lain adalah Joint Implementation (JI) 
dan  Emission Trading (ET) yang hanya bisa dilakukan antar 
negara maju. Para Pihak anggota Konvensi Perubahan Iklim 
tidak serta merta menjadi anggota Protokol kalau tidak 
mengesahkan Protokol. 
 
1.2. Kerentanan negara berkembang terhadap 

perubahan iklim 
 
Menurut IPCC Third Assessment Report (IPCC, 2001) negara-
negara berkembang di Asia umumnya sangat rentan 
(vulnerable) terhadap perubahan iklim.  Lebih spesifik lagi 
dilaporkan bahwa daerah-daerah yang berpenduduk padat, 
sangat tergantung pada sumberdaya alam seperti Indonesia 
sangat rentan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh 
perubahan iklim.  Suhu udara yang meningkat secara 
langsung akan mempengaruhi produksi padi (makanan pokok 
masyarakat) serta serealia lainnya.  Daerah yang padat 
penduduk akan rentan terhadap wabah penyakit seperti 
malaria dan demam berdarah.  Demikian juga akibat tingginya 
curah hujan akan langsung berpengaruh terhadap daerah 
pesisir yang rendah dan padat penduduk yang secara luas 
akan terpengaruh oleh genangan banjir.  Sebaliknya 
kekeringan akan mempengaruhi daerah lahan kering dan 
dataran tinggi.  
 
Perubahan iklim yang membawa dampak terhadap naiknya 
permukaan laut juga akan sangat mempengaruhi Indonesia 
yang memiliki garis pantai lebih dari 80.000 km.  Apalagi 
sebagian besar kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat 
terkonsentrasi di daerah pantai dan kota pantai, terutama 
pantai-pantai landai yang sangat rentan terhadap perubahan 
tinggi muka laut. 
 
1.3. Kapasitas adaptasi terhadap perubahan 

iklim 
 
Kapasitas adaptasi negara-negara berkembang di Asia, 
khususnya yang berpenduduk besar, termasuk Indonesia 
dikategorikan rendah. Kondisi iklim yang ekstrem saja sudah 



_____________________________________________________________________          
 Pendahuluan                                                                                                     3 
 

menyebabkan dampak sosial-ekonomi yang luas, misalnya 
banjir dan kekeringan yang biasanya menimpa daerah 
perkotaan, padat penduduk, dan sentra produksi pertanian. 
Apalagi jika perubahan iklim yang memiliki trend jangka 
panjang terjadi.  Kapasitas untuk beradaptasi dengan kondisi 
ekstrem pada dasarnya belum ada, terlebih-lebih untuk 
mengantisipasi perubahan iklim jangka panjang. 
 
Konvensi Perubahan Iklim sebenarnya mengatur berbagai hal 
yang terkait dengan adaptasi.  Bahkan mekanisme keuangan 
di bawah Konvensi dirancang khusus untuk meningkatkan 
daya adaptasi terhadap perubahan iklim.  Di antara 
mekanisme tersebut adalah special climate change fund, 
adaptation fund, mekanisme bilateral dan multilateral.  
Sebagian besar mekanisme tersebut dikelola oleh Global 
Environmental Facilities (GEF).  Kegiatan yang terkait dengan 
mekanisme ini adalah transfer teknologi yang ramah 
lingkungan dan pengembangan kapasitas (capacity building) 
manusia, kerangka peraturan dan kelembagaannya. 
 
Sementara itu Protokol Kyoto mengatur mitigasinya yang 
dilakukan dengan tiga mekanisme yang disebutkan di atas.  
Dengan kata lain, meskipun Indonesia tidak mengesahkan 
Protokol Kyoto, sebagai anggota Konvensi tetap berhak 
melakukan akses kepada GEF dan sumber-sumber dana 
bilateral serta multilateral lainnya untuk melakukan kegiatan 
yang berkaitan dengan adaptasi.   Sumber bilateral biasanya 
berasal dari Official Development Assistant, ODA.  Di dalam 
Deklarasi Rio de Jeneiro, negara-negara maju memiliki 
komitmen sebesar 0,07% dari GNPnya untuk dialokasikan 
sebagai dana ODA.  Menurut catatan, tidak banyak negara-
negara maju yang memenuhi komitmen tersebut.  Namun 
karena komitmen ini tidak mengikat secara hukum (legally 
biding), maka tidak ada mekanisme hukum yang dapat 
diterapkan untuk menaati komitmen ini. 
 
1.4. Kenapa pengesahan Protokol Kyoto perlu? 
 
Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan latar 
belakang ilmiah tentang perubahan iklim dengan segala 
penyebab dan akibatnya. Pada dasarnya kebanyakan negara 
berkembang hanyalah menanggung akibatnya, sedang negara 
maju yang telah lama mengemisikan GRK dalam jumlah besar 
adalah penyebabnya.  Oleh karena itu dalam Protokol Kyoto 
negara-negara majulah yang memiliki tanggungjawab atau 
komitmen untuk menurunkan emisi. Hal ini secara tegas 
bahkan telah dinyatakan dalam Konvensi Perubahan Iklim 
dengan berpegang pada prinsip masalah umum tetapi 
tanggungjawab berbeda (common but differentiated 
responsibilities). Dengan mengingat bahwa UNFCCC sudah 
disahkan Indonesia maka sangat wajar jika Indonesia juga ikut 
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'mengawal' pelaksanaannya melalui pengesahan Protokol 
Kyoto. 
 
Analisis yang komprehensif juga dilakukan dalam Naskah ini 
dalam kaitannya dengan implikasi hukum baik secara sektoral 
maupun regional jika Protokol Kyoto diimplementasikan.  
Selanjutnya, implikasi bisnis dan peluang partisipasi 
masyarakat secara luas juga diuraikan dari hasil konsultasi 
dengan berbagai pihak.  Dengan latar belakang itu diharapkan 
akan terbangun alasan kenapa Indonesia perlu mengesahkan 
Protokol Kyoto.  
 
Sebagai negara berkembang yang tidak memiliki obligasi 
dalam menurunkan emisi, Indonesia tidak perlu merasa 
khawatir akan 'terjerat' dalam Protokol Kyoto.  Tetapi 
sebaliknya, karena telah mengesahkan maka Indonesia harus 
dapat memanfaatkan semaksimal mungkin Protokol ini melalui 
peluang-peluang yang ada. 
 

 
 

Boks 1 
 

Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim 
 
Dengan jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi yang 
rendah Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan (vulnerable) 
terhadap perubahan iklim. Suatu perubahan global yang telah lama 
disebabkan oleh kemajuan teknologi dan dominasi ekonomi negara maju.  
Karena itu Indonesia harus mengambil sikap sebagai korban (victim) yang 
layak mendapatkan 'kompensasi' untuk mengatasi akibat perubahan iklim. 
 
Kerentanan tersebut juga dibuat lebih parah dengan rendahnya daya 
adaptasi kita.  Teknologi, kemampuan dan kapasitas yang kita miliki tidak 
akan pernah mampu untuk mengatasi perubahan iklim dan mengejar 
ketinggalan ekonomi kita.  Indonesia perlu memperoleh akses yang lebih 
besar terhadap mekanisme keuangan global untuk meningkatkan daya 
adaptasinya terhadap perubahan iklim.  Dana adaptasi dan dana khusus 
untuk mengantisipasi perubahan iklim harus diakses dan dimanfaatkan 
untuk meningkatkan kapasitas manusia Indonesia, dan mentransfer 
teknologi yang ramah lingkungan, rendah emisi dan hemat energi. 
 
Efektif atau tidaknya Protokol Kyoto, disahkan atau tidaknya Protokol 
tersebut oleh Indonesia tidak mempengaruhi penerapan kesepakatan-
kesepakatan yang telah dicapai dalam Konvensi Perubahan Iklim di mana 
Indonesia menjadi anggotanya setelah meratifikasi Konvensi tersebut 
dengan UU No.6/1994.  Tetapi jika Protokol ini efektif dan Indonesia telah 
mengesahkannya, maka Indonesia memiliki peluang baru untuk 
memanfaatkannya sejalan dengan pemanfaatan Konvensinya. 
 

 
 
 
 


