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ABSTRAK 

Faktor yang Mempengaruhi China Melakukan Kerja sama Perdagangan Emisi 

dengan Uni Eropa pada tahun 2018 

Lies Aisyah Fardini 

155120407111069 

Liesaisyahf@gmail.com 

Perdagangan emisi merupakan sesuatu hal baru yang dilakukan di China untuk 

mengurangi emisi CO2 serta sebagai bentuk pencegahan perubahan iklim dan 

pemanasan global. Perdagangan emisi mulai masuk ke dalam rencana pembangunan 

lima tahun China yang ke 12 pada era kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Setelah 

sebelumnya China enggan untuk netapkan target penuruan emisi secara jelas di 

negaranya. China kemudian mengimplementasikan perdagangan emisi sebagai suatu 

upaya mekanisme pengurangan emisi dengan biaya rendah. Dalam pembangunan 

skema perdagangan emisi di China ini bekerja sama dengan Uni Eropa sebagai 

partner utama untuk kemudian memaksimalkan perdagangan emisi serta untuk 

memperluas pasar perdagangan emisi diantara keduanya. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori state centric dalam kebijakan luar negeri lingkungan untuk 

melihat faktor yang mempengaruhi China melakukan kerja sama perdagangan emisi 

dengan Uni Eropa. Metode penelitian menggunakan kualitatif dan jenis penelitian 

bersifat eksplanatif. 

Kata Kunci: Perdagangan Emisi, Kebijakan Luar Negeri Lingkungan, emisi, 

lingkungan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Analysis of Factors Affecting China conducts Trading Emissions with the 

European Union in 2018 

Lies Aisyah Fardini 

155120407111069 

liesaisyahf@gmail.com 

Emissions trading is something new  in China to reduce CO2 emissions and to 

combat climate change and global warming. Trading emissions began to enter China's 

12th five-year  plan in the era of President Xi Jinping's leadership. After earlier, 

China was reluctant to set targets emission. China implemented emissions trading as 

a plan to combat emissions with low costs. In the development of emission trading in 

China, it is working with the European Union as the main partner to increase 

emissions trading which is also  to share market of emission. In this study, the author 

uses the theory of state centric on environmental foreign policy to look at the factors 

that influence China to conduct emissions trading cooperation with the European 

Union. The research method uses qualitative and explanatory types of research. 

Keywords: Emission Trading, Environmental Foreign Policy, emission, environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perdagangan emisi merupakan sesuatu hal yang baru di China, skema 

perdagangan emisi di China awalnya direncanakan pada tahun 2011-2013 oleh 

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC). Perdagangan emisi di 

China masuk dalam rencana lima tahunan yang ke 12 (2011-2015) pada bab 21 

mengenai Green development and Build a Resource-Saving and Environment-

Friendly Society. Di dalam bab tersebut China memiliki rencana untuk melakukan 

kontrol emisi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan peningkatan kapabilitas 

negara untuk mencegah terjadinya perubahan iklim.
1
 China mulai menargetkan 

pengurangan emisi sebesar 17% sebagai suatu cara untuk menghambat perubahan 

iklim.
2
 

Sehingga pada implementasi rencana pembangunan lima tahun yang ke 12 

tersebut China mulai merencanakan dan membangun skema perdagangan emisi 

nasional di tujuh wilayahnya yakni Guangdong, Hubei, Beijing, Shanghai, 

Tianjin, Chongqing dan Shenzen bekerja sama dengan Uni Eropa. Kerja sama 

perdagangan emisi dilaksanakan selama empat tahun yakni dimulai pada tahun 

2014 sampai 2017. Dalam kerja sama tersebut Uni Eropa memberikan bantuan 

sebesar 5,5 juta Euro kepada China untuk membantu proses pembangunan skema 

                                                             
1
 Asifma.Org, China 12th  Five Year Plan, http://www.asifma.org/uploadedFiles/Resources/PRC-

12th-FYP%281%29.PDF diakses  3 April 2019, hlm 23 
2
 Asifma.Org, China 12th  , hlm 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asifma.org/uploadedFiles/Resources/PRC-12th-FYP%281%29.PDF
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perdagangan emisi nasional dan keduanya juga menjalin diskusi, peningkatan 

kapabilitas dan berbagi pengalaman mengenai perdagangan emisi.
3
 

Skema perdagangan emisi pun sudah mulai diimplementasikan pada tahun 

2017 setelah kerja sama antara China dan Uni Eropa dalam proyek percontohan 

selesai. Namun perdagangan emisi di China masih jauh dari sempurna. Hal itu 

bisa dilihat dari regulasi yang masih belum jelas mengenai perdagangan emisi, 

penetapan harga, batas emisi maupun pemantauan dan pelaporan skema 

diberbagai wilayah proyek percontohan China. Sehingga skema perdagangan di 

China masih terus perlu untuk dibenahi.
4
 Pemerintah China terus berupaya agar 

pengurangan emisi dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hal itu masuk juga 

dalam rencana pembangunan China yang ke 13 pada bagian 2 Emission Standars 

Compliance and Aggregate Emission Reductions. Pemerintah China berusaha 

semaksimal mungkin untuk mengkontrol pengeluarkan emisi CO2 diberbagai 

wilayah di China dalam industrialisasinya dan perlahan berubah menggunakan 

teknologi terbaharukan.
5
 

 Pada konferensi yang menandai akhir dari proyek kerja sama antara China 

dan Uni Eropa dalam membangun skema perdagangan emisi di China. Direktorat 

Komisi Aksi Iklim Uni Eropa dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional 

China bersepakat untuk memperluas kerja sama perdagangan emisi. Kedua belah 

pihak melakukan penandatanganan  perjanjian tingkat tinggi mengenai kerja sama 

                                                             
3
 EU, Supporting Design and Implementation of Emission Trading System in China, (2015), 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/china/documents/projects/overview/2ets_fact_sheet_ma

y_2015.pdf , diakses 14 Maret 2019 
4
 Maosheng Duan, Designing China ‘s National Carbon Emission Trading System in Transitional 

Period, (2018),  https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1477288, diakses 14 Maret 2019, hlm 1 
5
 China State Council, 13th Five Year Plan, Section 2, (2016), 

http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf  , diakses 1 April 2019,  

hlm 13 
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https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1477288
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perdagangan emisi pada 2018.
6
 Dalam perjanjian kerja sama perdagangan emisi 

China dan Uni Eropa yang tercantum dalam MoU berisi mengenai tujuan kerja 

sama  perdagangan emisi sebagai kunci untuk melawan perubahan iklim dengan 

menggunakan kebijakan biaya efektif. Hal itu memiliki potensi signifikan untuk 

kontribusi ekonomi rendah karbon dan inovasi yang perlu dan penyebaran 

teknologi rendah karbon.
7
 

Kedua pihak bersepakat untuk melakukan dialog mengenai implementasi 

perdagangan emisi, promosi regulasi dan kebijakan perdagangan emisi antara 

keduanya untuk melawan perubahan iklim. Serta pelaksanaan kerja sama 

komprehensif dalam memecahkan permasalah perubahan iklim dan pembukaan 

prospek pasar emisi dimasing-masing pihak. Selanjutnya pada MoU tersebut juga 

berisi mengenai hal-hal yang harus diimplementasikan kedua pihak seperti adanya 

dialog kebijakan tahunan yang berisi pertukaran pandangan, informasi, 

pengalaman para ahli mengenai desain regulasi perdagangan emisi, penetapan 

harga dan pengembagan pasar emisi. Selain itu membentuk organisasi bersama 

dalam seminar, workshop maupun riset.
8
 

Kerja sama perdagangan emisi yang dilakukan oleh China dengan pihak lain 

yakni Uni Eropa adalah pertama kalinya bagi China. Jika dilihat dari perdagangan 

emisi yang telah dilakukan oleh negara-negara secara global, skema perdagangan 

emisi di China merupakan skema perdagangan yang baru muncul dan belum 

                                                             
6
 European External Action Service, EU-China Cooperation on Emission Trading in China: 

Achievements and Lessons, (2016), https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/15469/eu-china-cooperation-emission-trading-china-achievements-and-lessons_en  

diakses 29 Maret 2019 
7
 EU, MoU to Enhance Cooperation on Emission Trading, (2018), 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/20180713_mou_en.pdf  diakses 14 Maret 2019 
8
 EU, MoU to, hlm 1 
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mapan dibandingkan dengan skema perdagangan emisi yang telah mapan seperti 

skema perdagangan Uni Eropa, Selandia Baru, Amerika Serikat dan juga Jepang. 

Pedagangan emisi merupakan hal yang sangat penting bagi China untuk 

mengontrol gas rumah kaca yakni salah satunya adalah Karbondioksida (CO2).
9
  

Munculnya skema perdagangan baru, terlebih munculnya negara China 

didalamnya menjadi hal yang menarik bagi penulis dikarenakan China merupakan 

salah satu negara dengan penghasil emisi terbesar di dunia. Peningkatan emisi di 

China bermula dari adanya open door policy pada masa pemerintahan Deng 

Xiaoping. Pengeluaran emisi China dari tahun-tahun dapat dilihat dari  grafik 

sebagai berikut: 
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Grafik 1 

Emisi Negara secara Global CO2 

 

Sumber: Global Carbon Project 2018 

Dalam grafik tersebut kita bisa melihat bahwa sejak tahun 1960 yakni awal 

dari adanya reformasi ekonomi, pertumbuhan emisi terus tumbuh.China bahkan 

dalam menghasilkan emisi melebihi negara-negara maju yang juga merupakan 

negara industri seperti Amerika Serikat, negara-negara anggota Uni Eropa dan 

India. China pada tahun 2017 menghasilkan emisi sebesar 9,8 Gt/CO2, Amerika 

Serikat sebesar 5,3 Gt/CO2, negara-negara anggota Uni Eropa sebesar 3,5 Gt/CO2 

dan India sebesar 2,5 Gt/CO2.
10

 

Besarnya emisi China disebabkan karena peningkatan pertumbuhan 

ekonomi China yang didominasi oleh Industrialisasi. Awalnya perekonomian 

China hanya berasal dari sektor agrikultur saja, namun setelah China menjadi 

lebih terbuka pada ekonomi pasar menyebabkan China berfokus pada industri 
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 Global Carbon Project, Global Carbon Project, (2018) , 

https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/18/files/GCP_CarbonBudget_2018.pdf diakses  

3 April 2019 
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manufaktur, yang mana industri dibidang tersebut berkembang sangat pesat dan 

besar melebihi negara-negara lain yang juga merupakan negara industri. Berikut 

merupakan grafik negara dengan penghasil manufaktur terbesar di dunia.
11

 

Grafik 2 

Industri Manufaktur dari Lima Negara Teratas pada 2013 

 

Sumber: Federal Reseverve Bank of St Louis 

Dalam grafik tersebut menjelaskan bahwa industri manufaktur di China 

mengalami peningkatan yang signifikan sejak dari tahun 1970an yang merupakan 

tahun sejarah perekonomian China sampai pada tahun 2013 dalam keterbukaan 

ekonomi. Peningkatan terus berlanjut yang mana seakaan pertumbuhan ekonomi 

di China.
12
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Skema perdagangan emisi nantinya bisa kontribusi untuk mengurangi dan 

membatasi emisi yang kemudian memiliki dampak baik terhadap lingkungan dan 

pada pemanasan. China diprediksi akan menjadi negara dengan perdagangan 

emisi terbesar di dunia. Hal itu terjadi karena skema perdagangan emisi nasional 

China mencakup 1.700 perusahaan listrik dan 3 miliar ton total emisi gas rumah 

kaca yakni CO2.
13

 Pengurangan emisi terus meningkat di dunia, hal itu dilihat dari 

emisi gas rumah kaca dunia hanya turun sebesar 5% atau 2.1 GTon/CO2 pada 

2005 kini ketika China terlibat dapat menurun sebesar 15% atau 7,4GTon/CO2 

pada 2017.
14

 

Pemerintah China memiliki harapan di masa depan untuk menjadi negara 

hegemon dalam isu perubahan iklim dan perdagangan emisi, terlebih karena 

skema perdagangan emisi China besar memiliki kemungkinan melebihi Amerika 

Serikat dan Uni Eropa. Selain itu karena Amerika Serikat saat ini lebih skeptis 

terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim terbukti dengan keluarnya Amerika 

Serikat pada Perjanjian Paris 2015. China kemudian memanfaatkan momentum 

tersebut sebagai hal positif untuk menjadikan negaranya pemimpin global isu 

pemanasan global dan pasar perdagangan emisi.China juga memiliki tanggung 

jawab untuk menurunkan emisinya karena dampak dari emisi yang dihasilkan 

cukup banyak memberi dampak pada domestik China itu sendiri.Sehingga 
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https://unfccc.int/news/china-to-launch-world-s-largest-emissions-trading-system diakses 14 Maret 
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 ICAP, Emission Trading Worldwide: Status Report, (2017), 

https://icapcarbonaction.com/en/status-report-2017  diakses 14 Maret 2019, hlm 22 
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perdagangan emisi dirasa mekanisme penting dan cocok untuk mencegah 

terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
15

 

Sebelum China mulai berfokus pada isu perubahan iklim sampai dengan 

mengurangi batas emisi salah satunya dengan didirikannya skema perdagangan 

emisi. Awalnya China enggan untuk mengurangi emisinya dan menentukan batas 

emisi. Hal itu diutarakan pada negosisasi organisasi negara berkembang (G77)  

tahun 2007 dan pada konferensi Kopenhagen tahun 2009 yang membahas 

mengenai perubahan iklim.
16

 Pada negosiasi dan konferensi itu China 

menganggap negara maju mengecewakan negara berkembang untuk turut serta 

mengurangi emisi yang seharusnya dilakukan oleh negara maju. 

Sehingga China mengeluarkan pernyataan untuk tidak memberi target pada 

pengurangan emisi dalam hukum yang mengikat di negaranya. Hal itudikarenakan 

China ingin berfokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. 

Meskipun ada tekanan dan desakan dari domestik dan negosisasi internasional 

namun China pada saat itu memang belum mau berkomitmen lebih pada isu 

lingkungan. Sehingga negara-negara maju kerap memberikan label buruk pada 

China karena lambat dan sulit untuk menetapkan target pengurangan emisi.
17

 

Namun pergantian pemimpin di China memberikan reorientasi kebijakan 

baru pada isu lingkungan. Pada era kepemimpinan sebelum Hu Jin Tao dan 
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 Alissa De Carbonel,  EU Looks to China  for Climate Leadership, 
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 Mark Lynas,  How Do I Know China Wrecked The Copenhagen Deal? I Was In The Room, 

(2009), https://www.theguardian.com/environment/2009/dec/22/copenhagen-climate-change-

mark-lynas  diakses 23 Februari 2019 
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sebelum-sebelumnya China memang perlahan telah fokus pada isu lingkungan hal 

itu masuk dalam rencana pembangunan lima tahun yang 11 pada bagian ke bab 7 

(population development, resource and environment).  Isi dari dalam bab tersebut 

hanya berisi mengenai fokus pada perlindungan lingkungan untuk menjadikan 

wilayah di China yang ramah terhadap lingkungan dan tanpa menargetkan 

penurunan emisi.
18

 

Gebrakan kebijakan lingkungan yang sampai dengan memberikan batasan 

dan target pengurangan emisi dengan skema perdagangan emisi hanya dilakukan 

pada era presiden China yakni Xi Jinping. Presiden Xi Jinping memberikan 

dukungan penuh dan berkomitmen dalam keterlibatan kerja sama perubahan iklim 

termasuk perdagangan emisi. Hal ini dapat dilihat dari pidatonya pada pembukaan 

perjanjian Paris yang mana China bertekad untuk melakukan upaya pencegahan 

perubahan iklim, penurunan emisi dengan mengupayakannya dalam 

pembangunan ekonomi dan sosial jangka menengah dan jangka panjang. Dalam 

hal ini China memiliki tujuan untuk menjadi negara dengan ukuran teratas 

pemanfaatan energi baru dan terbaharukan.
19

 

Selain itu penulis memiliki ketertarikan dengan hubungan antara China dan 

Uni Eropa yang tidak berjalan tanpa hambatan kerja sama dalam kontribusinya 

pada isu lingkungan dan perubahan iklim. China dan Uni Eropa sempat 

mengalami sengketa yang cukup besar mengenai teknologi terbaharukan (panel 
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surya) yang terjadi pada 2012.
20

 China memiliki tantangan yang besar dalam hal 

itu yang mengakibatkan sedikit terjadi kekhawatirkan keberlanjutan kerja sama 

mengenai isu lingkungan dan perubahan iklim dengan Uni Eropa yang telah 

dijalin sejak tahun 2005. Namun meski hal tersebut terjadi China masih tetap mau 

membawa kerja sama isu lingkungan yang berfokus pada perdagangan emisi 

sampai pada tahap yang mengikat kedua belah pihak yakni dengan ditanda 

tanganinya MoU kerja sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa pada tahun 

2018. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah: 

‘’Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi China dalam melakukan kerja 

sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa pada tahun 2018?’’ 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi China melakukan 

kerja sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa pada tahun 2018. 

2. Untuk menjelaskan mengenai faktor yang paling mempengaruhi keputusan 

China menandatangani kerja sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa 

Tahun 2018. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dari segi 

akademis dan praktis.  

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Diperolehnya pemahaman mengenai teori state centric dalam kebijakan 

luar negeri lingkungan.  

2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai kerja 

sama perdagangan emisi yang dilakukan oleh China dan Uni Eropa. 

3. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai 

faktor yang mempengaruhi china dalam menandatangani kerja sama 

perdagangan emisi dengan uni eropa pada tahun 2018. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Memberikan keterampilan untuk membuat dan menyelesaikan penelitian. 

2. Memberikan tambahan pengalaman bagi penulis untuk menulis sebuah 

penelitian secara terstruktur. 

3. Memberikan kemampuan bagi penulis untuk dapat merumuskan masalah 

dalam penelitian serta kemampuan untuk memecahkan masalah dalam 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

Dalam proposal penelitian ini penulis menggunakan studi terdahulu yang 

dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Studi terdahulu 

pertama ialah jurnal yang ditulis oleh Anne Arquid Neideberger dan Stefan 

Schwager yang berjudul Swiss Environmental Foreign Policy and Sustainable 

Development. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai proses pembuatan Kebijakan 

lingkungan Swiss dan Sustainable Development Goals (SDGs). Kebijakan luar 

negeri lingkungan merupakan sesuatu hal yang baru dibandingkan dengan 

kebijakan ekonomi yang cenderung menentukan tujuan dari Swiss sendiri.1  

Kini Swiss mulai berfokus pada isu lingkungan setelah mengikuti adanya 

KTT Bumi dan partisipasi Swiss pada PBB dan lembaga supranasional Uni Eropa. 

Kebijakan luar negeri lingkungan Swiss dan pembangunan berkelanjutan 

didukung dengan dikeluarkannya undang-undang pasal 73. Pemerintah dan 

konfederasi diharuskan untuk bekerja keras untuk menciptakan keseimbangan 

antara alam dan manusia.2 Kebijakan luar negeri lingkungan di Swiss didominasi 

oleh lembaga administrasi negara. Sedangkan dewan federal secara teratur terlibat 

tetapi cenderung memberikan sedikit panduan strategis. Selain itu dalam 

kebijakan luar negeri secara umum, kepentingan partai politik, LSM ataupun 
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pembisnis cenderung terbatas akan tetapi pada proses kebijakan luar negeri 

lingkungan. Hal ini terjadi karena dampak kerusakan lingkungan dirasakan secara 

general maka membuat kelompok-kelompok tersebut dapat memberikan pengaruh 

lebih dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri lingkungan.3 

Prosedur kebijakan luar negeri lingkungan Swiss dilakukan oleh 

departemen kebijakan luar negeri dalam mengatur hubungan diplomatik serta 

bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan luar negeri 

Swiss sesuai kerangka hukum yang dianut. Divisi urusan internasional Swiss juga 

memainkan peran dominan didalamnya. Selain itu lembaga pemerintah yang turut 

berproses dalam pembuatan kebijakan luar negeri lingkungan ini adalah 

sekretariat Negara dalam urusan ekonomi atau kantor yang relevan dengan isu 

lingkungan misalkan seperti kantor federal untuk energi (menangani perubahan 

iklim) atau kantor federal untuk kesehatan masyarakat (menangani keamanan 

hayati). Lembaga yang memainkan peran penting dalam masalah lingkungan 

global untuk mengambil tindakan adalah staf administrasi perencanaan 

administrasi federal.4 

Dalam analisa kebijakan luar negeri lingkungan Swiss, menggunakan 

kebijakan luar negeri lingkungan yang ditulis oleh John Barkdull dan Paul Haris.  

teori sistemik cenderung dominan dalam menjelaskan pembuatan kebijakan luar 

negeri di Swiss. Hal itu terjadi karena kebijakan berasal dari peran, identitas atau 

kepentingan negara yang melekat pada sistem internasional dengan tujuan untuk 

kesejahteraan dan kemerdekaan Swiss. Dalam teori sistemik, variabel kepentingan 
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lebih dominan menjelaskan Swiss bekerja sama dan mengeluarkan kebijakan 

untuk mencapai kepentingan bersama. Selain Swiss juga memiliki kepentingan 

untuk memperkenalkan ide dan perspektif baru untuk mempengaruhi kelompok 

besar internasional dalam mengenalkan pembangunan berkelanjutan (SDGs).5 

 Dalam kognitif atau ide teori sistemik, Negara Swiss yang cenderung 

memiliki perbedaan bahasa, negara yang bentuk federal dan merupakan negara 

demokratis menjadikan itu sebagai faktor internal politik dalam memandang 

permasalahan lingkungan dan pembangunan. Dukungan publik di Swiss juga luar 

biasa dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri lingkungan karena menurut 

survey yang dilakukan oleh UNIVOX 2001 persepsi publik dalam masalah 

lingkungan regional dan global lebih besar daripada masalah lingkungan lokal.6 

Sedangkan pada teori state centric memberikan gambaran mengenai 

perspektif negara sentris yang mana kebijakan luar negeri Swiss didominasi oleh 

peran lembaga administrasi di Swiss. Selain itu lembaga lain seperti departemen 

federal secara mandiri mengadopsi kebijakan lingkungan tertentu, misalnya pada 

sekretariat ekonomi yang turut melibatkan diri dalam pembiayaan studi guna 

menyiapkan rekomendasi mengenai partisipasi Swiss dalam Protokol Kyoto 

meskipun badan utama perubahan iklim tidak turut terlibat dalam implementasi 

bersama. Selain itu Badan Penasihat Penelitian Perubahan Iklim juga memberikan 

pengaruh dominan pada Negara dalam melakukan arahan mengenai kebijakan 

lingkungan secara domestik dan luar negeri. 7 
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Studi terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama 

menjelaskan faktor yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri lingkungan 

dengan teori state centric. Hal ini memiliki kontribusi bagi penelitian penulis 

untuk memberikan pandangan lain  mengenai implementasi teori state centric 

dalam menjelaskan proses kebijakan luar negeri lingkungan disuatu negara. 

Perbedaan dalam studi terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah studi kasus 

yang berbeda yang mana peneliti fokus pada kebijakan lingkungan China dan 

studi terdahulu ini fokus pada kebijakan lingkungan yang dilakukan oleh Swiss. 

Selain itu juga terdapat dalam teori yang digunakan dalam membahas faktor 

kebijakan luar negeri lingkungan yang mana penulis menggunakan teori state 

centric sedangkan pada studi terdahulu ini menggunakan dua teori yakni teori 

systemic dan state centric dalam menjelaskan kebijakan luar negeri lingkungan di 

Swiss. 

Studi terdahulu yang kedua ialah jurnal yang ditulis oleh David Belis yang 

berjudul China, The United State and The European Union : Multiple Bilaterism 

and Prospects for A New Climate Change Diplomacy. Dalam jurnal tersebut 

menjelaskan mengenai diplomasi perubahan iklim yang dilakukan oleh tiga aktor 

yang berpengaruh di dunia yakni China, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ketiga 

aktor ini kemudian membentuk suatu aksi kolektif untuk mengurangi perubahan 

iklim dengan perbedaan kepentingan, politik, ekonomi dan kepatuhannya terhadap 

norma lingkungan.
8
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 Dalam studi kasus ini awalnya membahas mengenai awal tiga aktor ini 

mulai konsen terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim yang kemudian lebih 

berfokus pada tiga hubungan aktor secara lebih rinci. Pertama ialah hubungan 

China dengan Amerika Serikat yang awalnya relatif rendah karena pada Protokol 

Kyoto dimana China dibebaskan dari target pengurangan emisi karena merupakan 

negara berkembang sedangkan Amerika Serikat harus menurunkan emisi yang 

kemudian Amerika Serikat tidak meratifikasi protokol tersebut.  Hubungan dalam 

perubahan iklim pun membaik dengan adanya The US-China Joint Announcement 

on Climate Change pada masa pemerintahan Obama 2014 yang mana keduanya 

bersepakat untuk membahas isu perubahan iklim.
9
 Akan tetapi hubungan 

keduanya berubah ketika Trump menjabat menjadi Presiden, yang mana ia 

cenderung skepstis terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim.
10

 

 Selanjutnya pembahasan mengenai hubungan China dengan Uni Eropa 

semakin pesat dan meningkat terutama pada perdagangan emisi dengan keduanya 

menggunakan pendekatan kepercayaan yang mereka bangun. Dalam hal ini EU 

mempengaruhi China untuk mencoba menggunakan kapasitasnya dalam 

membantu perkembangan China dalam kebijakan iklim. Dengan adanya KTT 

China-Uni Eropa ke 12 hubungan keduanya semakin berkembang karena akan 

dibangunnya sebuah rencana proyek perdagangan emisi yang akan diluncurkan di 

China.
11

 

 Pada studi kasus ini juga menjelaskan mengenai hegemoni Amerika 

Serikat dan Uni Eropa dalam perubahan iklim dengan karakter berbeda yang mana 
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keduanya cenderung bersaing untuk mendapatkan partner kerja sama dengan 

negara lain mengenai perubahan iklim di dunia. China juga berperan penting 

dalam  memberikan dorongan kebijakan iklim di dunia yang mana jika 

disimpulkan ketika aktor ini memiliki tujuan yang sama. Sehingga apabila ketiga 

aktor ini bekerja sama dalam perubahan iklim untuk mengurangi emisi akan 

berdampak besar pada dunia.
12

 

 Studi kasus ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena 

sama-sama membahas mengenai kerja sama China dan Uni Eropa dalam 

perubahan iklim dan pengurangan emisi dengan perdagangan emisi yang nantinya 

akan berguna bagi penulis untuk mengolah data. Perbedaan studi kasus ini ada 

pada pembahasan studi kasus yang didalamnya tidak hanya fokus pada China dan 

Uni Eropa saja melainkan juga aktor lain yaitu Amerika Serikat. Selain itu 

perbedaan lain yakni pada studi kasus ini tidak adanya konsep atau teori dalam 

membahas fenomena sedangkan penelitian penulis menggunakan teori kebijakan 

luar negeri lingkungan yang dikemukakan oleh John Barkdull dan Paul Haris. 

Kedua studi kasus ini memberikan kontribusi untuk memberikan bantuan 

pemikiran dan informasi berupa data-data pada bab selanjutnya.  

2.2 Kajian Teoretik 

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri 

Kebijakan luar negeri memiliki definisi berbeda-beda disini penulis 

melihat kebijakan luar negeri dari tiga sudut pandang. Kebijakan luar negeri 

menurut pemahaman sederhana Chris Brown dapat dipahami sebagai cara untuk 
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mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia 

luar. Defini tersebut secara singkat mengatakan bahwa kebijakan luar negeri erat 

kaitannya dengan kepentingan nasional suatu negara.
13

  

Selanjutnya kebijakan luar negeri menurut William D.Coplin merupakan 

sebuah keputusan yang dilatarbelakangi oleh empat faktor determinan yang 

mempengaruhinya. Pertama ialah kondisi internasional yang dimana situasi 

politik internasional yang sedang terjadi dapat mempengaruhi bagaimana negara 

itu akan berperilaku. Kedua ialah perilaku para pengambil keputusan yang 

didalamnya mencakup pihak eksekutif, kementerian dan lembaga negara suati 

pemerintahan. Ketiga ialah politik domestik negara dimana sistem politik dan 

bentuk pemerintahan mempengaruhi keputusan negara dalam berperilaku. 

Keempat dan terakhir ialah kondisi ekonomi dan militer yang mempengaruhi 

negara dalam membuat keputusan. Keempat faktor tersebut kemudian menjadi 

faktor penting kebijakan luar negeri diputuskan oleh suatu negara.
14

  

Selanjutnya Kegley menggambarkan kebijakan luar negeri sebagai proses 

input dan output yang mana dalam proses input ini terdapat tiga variabel yang 

mempengaruhi kebijakan luar negeri yaitu faktor kondisi global, faktor 

karakteristik aktor internal dan faktor pemimpin yang nantinya kemudian diproses 

dan menghasilkan output berupa keputusan kebijakan luar negeri.
15

  

                                                             
13 Chris Brown, 2001, Understanding Internatioal Relations, Third Edition, London, Palgrave, hlm 

69 
14 William D.Coplin, 1980, Introduction to International Politics, Prentice Hall Inc, New Jersey, 

hlm 179 
15 Charles W. Kegley,2010, World Politics and Transformation. Wadsworth : Cengage Learning, 

hlm 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 Teori State Centric dalam Kebijakan Luar Negeri Lingkungan  

 Pemahaman komprehensif mengenai isu lingkungan membutuhkan 

perhatian lebih di dalam keputusan kebijakan luar negeri, yang mana banyak 

pendekatan atau teori kebijakan luar negeri yang hanya menjelaskan kebijakan 

secara general tanpa membahas pada sisi lingkungan. Penulis menggunakan teori 

state centric dalam menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri lingkungan yang 

dikemukakan oleh John Barkdull dan Paul Haris dalam tulisannya yang berjudul 

Ecology and Foreign policy: Theoritical Lessons From The Literature. Definisi 

Kebijakan luar negeri lingkungan ialah produk atau hasil dari  tawar menawar 

berbagai pihak yang memiliki kepentingan di dalam kebijakan lingkungan. 

Kebijakan luar negeri lingkungan ini berkontribusi untuk menghilangkan 

hambatan ekologis bagi manusia untuk berhubungan dengan lingkungan hidup 

secara global yang membawa manusia ke dalam harmoni dengan lingkungan yang 

mana kita semua bergantung kepadanya.16 

 Barkdull menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri lingkungan dapat 

dilihat dari tiga kategori teori yaitu systemic theory, societal theory dan state 

centric theory. Secara general systemic theory menekankan kebijakan luar negeri 

lingkungan sebagai pengaruh dari sistem internasional, societal theory 

menekankan kebijakan luar negeri lingkungan sebagai pengaruh politik dan 

budaya domestik suatu negara, sedangkan state centric theory menekankan 

kebijakan luar negeri lingkungan sebagai pengaruh dari struktur negara dan 

individu yang menerapkan kebijakan luar negeri lingkungan atas nama negara 

tertentu. Dalam tiga teori ini terdapat tiga variabel yang menjelaskan didalamnya 
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yaitu power, interest dan ideas. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori 

negara sentris dalam melihat faktor yang melatarbelakangi kebijakan lingkungan 

karena penulis menganggap state centric theory dapat menjelaskan mengenai 

faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri lingkungan dikeluarkan oleh 

negara.17 

 Teori state centric dalam kebijakan luar negeri lingkungan dapat dilihat 

dari perubahan kelembagaan dalam institusi pemerintahan negara mempengaruhi 

hasil kebijakan. Penekanan utama pada perilaku politisi dan birokrasi negara 

dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri lingkungan 

merupakan hasil pertarungan kepentingan domestik dan kelompok sosial 

masyarakat. Dalam kebijakan luar negeri lingkungan negara mungkin mengejar 

kepentingan nasional akan tetapi tidak diputuskan secara otomatis yang mana 

pemimpin juga melihat ide-ide atau gagasan baru dalam pembuatannya. Terdapat 

tiga variabel yang menjelaskan teori state centric yaitu power, interest dan idea.18 

 Berikut merupakan gambaran proses pembuatan kebijakan luar negeri 

menurut John Barkdull: 
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Gambar 1  

Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Lingkungan 

 

 

 

 

Sumber: Ecology and Foreign Policy: Theoritical Lessons From The Literature.19 

 Variabel pertama ialah power within the state (kekuasaan di dalam negara) 

menjelaskan bahwa kebijakan adalah hasil pengaruh dari aktor yang mendominasi 

dalam proses kebijakan. Hal ini melihat posisi pemimpin negara dalam kebijakan 

luar negeri lingkungan dalam versinya sendiri. Kekuasaan atau power ini juga 

melihat mengenai hubungan eksekutif dan legislatif negara dalam dominasi 

pembuatan kebijakan, apakah didominasi oleh pihak eksekutif atau keputusan 

didominasi oleh pihak legislatif. Selain itu cara lain untuk menyelidiki kekuasaan 

di dalam negara dapat dinilai dari lembaga birokrasi yang mana kebijakan luar 

negeri akan menjadi perebutan kekuasaan di dalam negara melibatkan berbagai 

macam lembaga-lembaga dari cabang eksekutif seperti kementerian pertahanan, 

kementerian keuangan, kementerian luar negeri atau kementerian yang lainnya. 

Dari beberapa hal tersebut peneliti dapat mengetahui indikator kekuasaan di 

dalam negara dalam proses pembuatan kebijakan.20 
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Variabel kedua ialah interest in state (kepentingan di dalam negara), melihat 

pada pertanyaan apa kepentingan negara dan apa perannya kepentingan didalam 

negara. Pendekatan pertama mengarahkan peran pada kepentingan negara yang 

terlepas dari masyarakat seperti memaksimalkan pajak, legitimasi, otonomi atau 

stabilisasi rezim dan lainnya. Kepentingan negara tidak bisa direduksi menjadi 

kepentingan masyarakat. Dalam kepentingan di dalam negara ini, peneliti harus 

bisa mengidentifikasi dan menemukan kepentingan apa yang sebenarnya ingin 

dicapai oleh negara dalam kebijakan luar negeri lingkungan. Pada hal ini 

kebijakan luar negeri lingkungan memiliki kepentingan tertentu yang dikejar 

dalam proses kebijakan, karena hasil kebijakan tersebut merupakan sebuah produk 

birokrasi dari  tawar menawar dan kompromi atas hal-hal seperti anggaran, 

yuridiksi, kepegawaian dan misi di dalam negara.21 

Variabel ketiga ialah ideas in state (gagasan atau ide di dalam negara), 

gagasan atau ide dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri lingkungan dapat 

dilihat dari pandangan dunia, keyakinan berprinsip ataupun ide dan kepercayaan 

yang dipengang oleh pemutus kebijakan yakni pemimpin. Pada hal ini pemimpin 

merupakan aktor yang paling penting dalam memutuskan kebijakan sehingga 

gagasan dan ide yang ada dalam personal pemimpin berkontribusi untuk mencapai 

hasil yang efisien dalam keputusan yang diambil. Selain itu ide dan gagasan dari 

para ahli atau ilmuwan juga memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri 

lingkungan yang mana kebijakan luar negeri tergantung pada penentuan ilmiah 

dan bukti ilmiah mengenai masalah lingkungan yang ada. Dasar pengambilan 
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keputusan harus mengarah pada identifikasi nasional yang kuat dalam bidang 

pengetahuan dan teknologi.22  

Para pembuat kebijakan umumnya tunduk pada para ilmuwan untuk analisis 

pembuatan kebijakan luar negeri lingkungan yang mana ilmuwan membawa nilai 

yang sejalan dengan preferensi kebijakan lingkungan. Para ilmuwan dalam hal ini 

bermain peran penting dalam perdebatan mengenai kerusakan lingkungan, 

pemanasan global dan penitipan ozon.23 Selanjutnya dalam pembuatan kebijakan 

luar negeri lingkungan turut dipengaruhi oleh peran kelompok masyarakat 

didalam membentuk nilai-nilai ataupun pemahaman tentang masalah lingkungan 

dan sumber daya. Non Governmental Organization (NGO) lingkungan turut 

membentuk dan mempengaruhi kebijakan lingkungan dalam memberikan 

masukan gagasan atau nilai.24 

2.3 Operasionalisasi Teori 

2.3.1 Power Within The State 

 Faktor yang mempengaruhi China menandatangani kerja sama 

perdagangan emisi dengan Uni Eropa dapat dilihat dari kekuasaan yang ada di 

dalam negara. Penulis dapat melihat indikator power atau kekuasaan negara dalam 

mempengaruhi kebijakan dari beberapa hal yaitu hubungan antara eksekutif dan 

legislatif dalam pengambilan kebijakan, posisi pemimpin negara dalam proses 

pembuatan kebijakan dan ada tidaknya perebutan kekuasaan dalam lembaga 

birokrasi di China seperti kementerian, departemen, ataupun badan lain dalam 
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proses pembuatan kebijakan luar negeri China dalam kerja sama perdagangan 

emisi dengan Uni Eropa pada tahun 2018. 

2.3.2 Interest in State 

 Faktor yang mempengaruhi China menandatangani kerja sama 

perdagangan emisi dengan Uni Eropa dapat dilihat dari kepentingan yang ada di 

dalam negara. Penulis dapat melihat indikator interest atau kepentingan negara 

dalam mempengaruhi kebijakan dari beberapa hal yaitu melihat kepentingan 

negara China dalam perdagangan emisi dan melihat kepentingan politik birokrasi 

pemerintah China dalam perdagangan emisi. Dari beberapa indikator tersebut 

nantinya akan membentuk sebuah keputusan kebijakan luar negeri lingkungan 

sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. 

2.3.3 Ideas in State 

Faktor yang mempengaruhi China menandatangi kerja sama perdagangan 

emisi dengan Uni Eropa dapat dilihat dari gagasan atau ide yang ada di dalam 

negara. Penulis dapat melihat indikator dari variabel ideas atau ide dan gagasan 

negara dalam mempengaruhi kebijakan dari beberapa hal yaitu karakteristik 

personal pemimpin yang meliputi pandangan mengenai dunia dan keyakinan 

berprinsip pemimpin negara. Selain itu keterlibatan para ahli dan ilmuwan dalam 

ide mengenai permasalahan lingkungan, keterlibatan LSM lingkungan dalam 

proses pembuatan kebijakan. 

Penulis menggunakan tiga variabel dalam operasionalisasi teori karena 

dirasa memiliki keterkaitan untuk dapat menjelaskan keputusan China dalam kerja 

sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa. Di dalam proposal penelitian penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ini yang menjadi variabel independennya adalah analisis faktor yang 

mempengaruhi China dalam mengambil keputusan dan variabel dependennya 

adalah kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa.  

Berikut merupakan tabel operasionalisasi teori yang digunakan untuk 

memberikan penjelasan yang lebih ringkas: 

Tabel 1 Operasionalisasi Teori State Centric dalam  Kebijakan Luar 

Negeri Lingkungan dari John Barkdull dan Paul Haris 

Variabel Indikator Operasionalisasi 

Power within 

thestate 

(Kekuasaan 

dalam 

negara) 

Hubungan eksekutif 

dan legislatif 

 

China merupakan negara komunis 

dengan pemerintahan satu partai yakni 

Communist Party of China. 

Legislatif : National People Congress  

Eksekutif :  Presiden dan State Council 

Dalam hal ini penulis ingin melihat 

bagaimana hubungan eksekutif dan 

legislatif di China.  

Posisi pemimpin 

negara dalam 

pembuatan kebijakan 

Melihat bagaimana posisi Presiden China 

dalam pembuatan kebijakan luar negeri  

lingkungan. 

Hubungan birokrasi 

dalam proses 

pembuatan kebijakan 

Melihat bagaimana hubungan lembaga 

birokrasi di China seperti Kementerian, 

Departemen ataupun badan lain di China 

yang terlibat dalam proses kebijakan luar 

negeri mengenai lingkungan. 

Lembaga yang terlibat antara lain yaitu: 

-National Development and Reform 

Comission  

-National Leading Group for Addresing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Climate Change 

-National Leading Group on Energy 

Saving and Pollution Reduction 

-Department of Climate Change 

-Kementerian ilmu pengetahuan dan 

teknologi  

-Kementerian luar negeri 

-Kementerian Ekologi dan Lingkungan 

-Kementerian keuangan 

Interest in 

state 

(Kepentingan 

dalam 

negara) 

Kepentingan politik 

birokrasi negara  

dalam kebijakan luar 

negeri lingkungan 

Melihat apa saja kepentingan yang ingin 

dicapai politik birokrasi di China dalam 

pembuatan kebijakan luar negeri 

lingkungan mengenai perdagangan emisi. 

Ideas in state 

(Ide atau 

gagasan 

dalam 

negara) 

 

 

 

Karakteristik  

pemimpin negara 

Melihat bagaimana pengaruh 

karakteristik pemimpin negara di China 

dalam pembuatan kebijakan luar negeri 

lingkungan di China seperti pandangan 

dan kepercayaan Presiden Xi Jinping 

pada isu lingkungan dan perdagangan 

emisi.  

Kontribusi Ide dan 

Gagasan dari ilmuwan 

dan NGO lingkungan. 

Melihat ada atau tidaknya kontribusi dari 

NGO dan ilmuwan dibidang lingkungan 

dalam pembuatan kebijakan luar negeri 

lingkungan di China.  

Sumber buku: Ecology and Foreign Policy: Theoritical Lessons From The 

Literature 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Alur Pemikiran 

 

  

-China yang dulunya skeptis pada isu lingkungan dan enggan untuk 

menurunkan emisinya kini berubah menjadi negara yang berfokus pada isu 

lingkungan dan perdagangan emisi 

-China sebagai negara dengan emisi terbesar di dunia memiliki prospek untuk 

bisa menjadi pemimpin dalam perdagangan emisi dan isu perubahan iklim 

secara global 

-Hubungan China dan Uni Eropa sempat terhambat karena sengketa namun 

keduanya tetap mau untuk melakukan kerja sama perdagangan emisi  

Apa saja faktor yang mempengaruh China melakukan kerja sama perdagangan 

emisi dengan Uni Eropa pada tahun 2018? 

State Centric Theory on Environment Foreign Policy dari John 

Barkdull dan Paul Haris  

POWER 

-Hubungan 

eksekutif dan 

legislatif dalam 

pembuatan 

kebijakan  

-Posisi Pemimpin 

-Hubungan  

lembaga birokrasi 

China 

 

INTEREST 

-Kepentingan politik 

birokrasi negara 

dalam kebijakan 

perdagangan emisi di  

China 

 

IDEAS 

-Karakteristik 

pemimpin 

-Kontribusi ide dan 

gagasan dari NGO dan 

ilmuwan di China 

dalam kebijakan 

perdagangan emisi 

Keputusan China dalam melakukan kerja sama perdagangan emisi 

dengan Uni Eropa pada tahun 2018 dapat dilihat dari tiga variabel 

dalam teori state centric on environmental foreign policy yakni power 

within the state, interest in state dan ideas in state 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Hipotesis 

 Berdasarkan operasionalisasi teori, teori state centric dalam kebijakan luar 

negeri lingkungan menurut John Barkdull dan Paul Haris dalam kebijakan China 

menandatangani kerja sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa pada tahun 

2018 dipengaruhi oleh tiga variable yaitu power within the state, interest in state 

dan ideas in state. 

 Pada variable power, kebijakan kerja sama perdagangan emisi dipengaruhi 

oleh aktor dominan negara dalam pembuatan keputusan. Pada variable interest, 

kebijakan perdagangan emisi dipengaruhi oleh kepentingan yang ingin dicapai 

oleh negara. Sedangkan pada variabel ideas, kebijakan kerja sama perdagangan 

emisi dipengaruhi oleh karakteristik pemimpin negara. Selain itu kontribusi 

pemikiran para ahli dan NGO lingkungan juga turut mempengaruhi kebijakan 

lingkungan China dalam kerja sama perdagangan emisi. Dalam hal ini penulis 

melihat adanya sebab akibat dari variabel yang mempengaruhi kebijakan dengan 

keputusan China dalam menandatangani peningkatan kerja sama perdagangan 

emisi dengan Uni Eropa pada tahun 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian 

ini berusaha untuk menjawab pertanyaan untuk memecahkan suatu fenomena 

yang penulis angkat.
1
 Selain itu penelitian eksplanatif menjelaskan situasi atau 

kejadian permasalahan secara akurat dan tepat untuk menjelaskan mengenai sebab 

akibat (kausalitas).
2
 Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan 

faktor yang mempengaruhi China dalam menandatangani  kerja sama 

perdagangan emisi dengan Uni Eropa pada tahun 2018 menggunakan teori state 

centric. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam ruang lingkup penelitian, penulis terbatas membahas terkait dengan 

faktor yang mempengaruhi China melakukan kerja sama dengan Uni Eropa. 

Rentan waktu yang digunakan penulis dalam mencari informasi dan data untuk 

penelitian ini yaitu dimulai dari sebelum tahun 2018. Pada hal ini faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan China melakukan perdagagan emisi hanya bisa 

dilihat sebelum China menandatangani kebijakan tersebut. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

teknik penelitian kepustakaan atau studi pustaka, yang memiliki maksud bahwa 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan melihat sumber buku, dokumen 

resmi, jurnal, media cetak, berita online dan lain-lainnya.
3
 Kemudian data yang 

didapatkan akan dilakukan proses analisis oleh penulis.  

3.4 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

kualitatif. Melalui penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data-data, 

memeriksa data dan menginterpretasikan data yang terkumpul yang sesuai dan 

relevan dengan topik permasalahan dan kemudian dilakukan analisis pada data.4 

Setelah itu, penulis melakukan memeriksa data yang terkumpul yang kemudian 

diinterpretasikan dengan teori yang penulis pakai yakni state centric dalam 

kebijakan luar negeri lingkungan. 

3.5 Sistematika Penulisan 

 Pada sistematika penulisan ini, penulis membagi penelitian ini kedalam 6 

bab sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab 1 didalam penelitian ini berisi tentang sisi pendahuluan dari penelitian ini 

yang melingkupi: 
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1.1 Latarbelakang Masalah. 

1.2  Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan penelitian  

1.4 Manfaat penelitian. 

Bab 2 Kerangka Pemikiran 

Bab 2 dalam penelitian ini berisi tentang kerangka pemikiran dari penelitian yang 

penulis teliti meliputi: 

2.1 Studi Terdahulu 

2.2 Kajian Teoritis 

2.3 Operasionalisasi Teori 

2.4 Alur Pemikiran 

2.5 Hipotesis 

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab 3 dalam penelitian ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan 

sebagai dasar metodologis penelitian ini meliputi: 

1.1 Jenis Penelitian 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

1.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.4 Teknik Analisa Data 

Bab 4 Gambaran Umum 

Bab 4 gambaran umum penelitian ini menjelaskan mengenai suatu gambaran 

umum mengenai permasalahan penelitian meliputi: 

4.1 Dinamika Kebijakan China dalam isu Lingkungan. 

4.2 Partisipasi China dalam Perdagangan Emisi 

4.3 Hubungan China dan Uni Eropa dalam isu lingkungan 

4.4 Kerja sama Perdagangan Emisi China dan Uni Eropa pada 2018. 

Bab 5 Pembahasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bab 5 pembahasan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan data-data yang 

penulis dapatkan. Dalam bab ini penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan 

rumusan masalah terkait dengan permasalahan penelitian yang dianalisis 

menggunakan teori yang telah dipilih penulis yaitu teori state centric dalam 

kebijakan luar negeri lingkungan dari John Barkdull dan Paul Haris. Dalam hal ini 

meliputi: 

5.1 Power within the state 

5.2 Interest in state 

5.3 Ideas in state 

Bab 6 Penutup 

Bab 6 Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan 

penulis secara keseluruhan. Selain itu, penulis juga memberikan saran terhadap 

permasalahan penelitian dan juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dengan 

sub bab sebagai berikut: 

6.1 Kesimpulan 

6.2 Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Dinamika Kebijakan Luar Negeri China dalam Isu Lingkungan Global 

4.1.1 Kebijakan dalam Negeri China dalam isu lingkungan 

Pada Era Mao Zedong dengan slogannya berani berfikir, berani bertindak 

(dare to think, dare to act) membawa China pada pertumbuhan perekonomian 

yang dihasilkan dari industri pertanian dan agrikultur. Dimana China memiliki 

banyak kebijakan untuk meningkatkan industri pertanian seperti adanya land 

reform atau penghapusan tuan tanah pada tahun 1950 dan adanya great leap 

forward atau lompatan jauh kedepan dengan melakukan industrialisais besar-

besaran dan memanfaatkan tenaga kerja murah. Dalam era Mao ini kemudian 

kebijakan lebih mengarah kepada perekonomian daripada lingkungan untuk 

mengembangkan negaranya.1 

Kemudian karena adanya reformasi ekonomi era Deng Xiaoping dengan 

slogannya reformasi dan keterbukaan (reforms and opening up) sampai dengan 

presiden Jiang Jemin yang lebih terbuka China mendapatkan banyak 

permasalahan lingkungan akibat dari industrialisasi dan ekonomi yang terus 

meningkat. Hal itu dikarenakan China beranggapan untuk kepentingan nasional 

yakni mencukupi kebutuhan masyarakatnya.2 China fokus pada isu lingkungan 

dimulai dengan dibentuknya sebuah lembaga perlindungan lingkungan dan 

                                                             
1
 Judith F Kornberg, China in World Politics, UBC Perss: Toronto, (2005), hlm 66 

2
  Kornberg, China in, hlm 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



perubahan iklim yakni National Climate Change Coordination Group 1988. 

Selanjutnya era presiden Hu Jin Tao, mengeluarkan misi lingkungan untuk 

mengembalikan kebijakan China yang selaras antara pembangunan ekonomi dan 

lingkungan dengan slogannya (Harmonius Socialist Society). Presiden Hu Jin Tao 

kemudian mulai merencanakan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan 

(SDGs) di dalam masyarakat. Pemerintahan Hu Jin Tao ini kemudian juga mulai 

memasukkan isu lingkungan dalam rencana pembangunan lima tahun yang ke 11.3  

Pada Era Xi Jinping yang dimulai pada tahun 2012, pemerintahan China 

mulai banyak mengeluarkan kebijakan lingkungan daripada sebelumnya.Gebrakan 

besar pada isu lingkungan dimulai dengan adanya target emisi di China. Selain itu 

China mulai berfokus pada penerapaan energi terbaharukan, penerapan kota 

ramah lingkungan dan pencegahan perubahan iklim dengan menggunakan sistem 

perdagangan emisi juga ada pada pemerintahan di Xi Jinping. Hal itu kemudian 

diimplementasikan dalam rencana pembangunan ke 12 dan 13 di China.4 

4.1.2 Kebijakan Luar Negeri China dalam isu lingkungan 

China bergabung dengan UNFCCC (United Nations Framework Convention 

On Climate Change) pada tahun 1992 dan kemudian meratifikasinya pada tahun 

1994 sebagai suatu awalan China dalam negosiasi lingkungan secara multilateral. 

Pada UNFCC didalamnya terdapat beberapa COP (konferensi para pihak) salah 

satunya yakni pada COP 3 tercetus rezim lingkungan yakni Protokol Kyoto. China 

menandatangani Protokol Kyoto pada tahun 1998, ratifikasi pada tahun 2002 dan 

                                                             
3
 Karl Hallding, Linking Climate Change and China’s Foreign and Security Policies in Hu Jin Tao 

Era, (2013), https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/406/13602.pdf diakses 14 Mei 

2019, hlm 8 
4
 Maud Descamps, Is China on the Road to Environmental Leadership, (2018),  

http://isdp.eu/china-environmental-leadership/ diakses 14 Mei 2019 
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menjalankannya pada tahun 2005. China memandang skeptis aturan yang ada 

didalamnya karena rezim tersebut membagi negara-negara dalam yakni annex I 

yang merupakan kumpulan negara-negara maju dan annex II yang merupakan 

kumpulan dari negara berkembang. China menganggap bahwa mekanisme yang 

ada di Protokol Kyoto tersebut dibuat hanya untuk kepentingan negara maju.5 

Protokol Kyoto memiliki tiga mekanisme utama yang tertuang dalam pasal 17 

sebagai bentuk upaya pengurangan emisi dan pencegahan perubahan iklim yakni 

Emission Trading, Clean Development Mechanism dan Joint Implementation.6  

China pada tahun 2006 bergabung dalam kemitraan Asia-Pasifik (APP) 

mengenai pembangunan iklim dan pembangunan bersih. Kemitraan ini bertujuan 

untuk mengurangi emisi melalui tekhnologi yang mana bergabungnya China 

dalam kerja sama ini memungkinkan China untuk belajar mengembangan 

teknologi terbaharukan dalam sistem industri yang dilakukan di negaranya.7 

Selanjutnya, China juga mengikuti negosiasi lingkungan dan perubahan iklim 

pada KTT Bumi yang diselenggarakan di Kopenhagen tahun 2009. China banyak 

mendapatkan tekanan dan label buruk dari negara-negara yang menghadiri 

negosiasi karena pada konferensi tersebut tidak dihadiri oleh perdana menteri 

China dan justru diwakilkan oleh Pejabat pada lembaga National Development 

and Reform Commission China yakni Xie Zhenhua yang kemudian berhadapan 

langsung dengan Presiden Obama.8  

                                                             
5 Ksenia Chmutina, China’s Participation in Global Climate Change, 

https://www.nottingham.ac.uk/iaps/documents/cpi/briefings/briefing-63-china-climate-change.pdf 

diakses pada 4 Mei 2019 hlm 4 
6
 UNFCCC, Protocol Kyoto Agreement Document, (1998), 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf diakses 4 Mei 2019,  hlm 16 
7
 Chmutina, China’s Participation in Global Climate Change, hlm 9 

8
 Lynas,  How Do I Know China Wrecked  
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Pada konferensi ini China menganggap negara maju hanya mengeksploitasi 

China untuk turut bertanggung jawab pada emisi mereka sehingga negosisasi 

tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang penting bagi pembangunan ekonomi 

China. Dalam hal ini China tidak memiliki fokus untuk berkomitmen lebih pada 

tata kelola lingkungan dan perubahan iklim secara multilateral dalam pengurangan 

target emisi.9 Namun, fokus China dalam isu lingkungan sudah mulai berbeda 

ketika bergabung dalam perjanjian Paris.  

China menandatangani perjanjian Paris pada 9 Juli 2014 dan ratifikasi pada 

tahun 2015 yang menandai komitmen China dalam menangani perubahan iklim 

dan pemanasan global. Sehingga China perlahan mulai mengikuti negosiasi 

ataupun kerja sama dalam isu lingkungan dan perubahan iklim bukan hanya 

dilingkup multilateral tapi juga secara bilateral.10 Dalam hal ini China perlahan 

memainkan peran penting dalam isu lingkungan dan berupaya untuk menjadi 

hegemon dalam isu lingkungan. Hal tersebut sebagai tanggung jawab dalam 

implementasi pasal 6 Perjanjian Paris.11  

Secara bilateral China juga bekerja sama dengan negara lain dalam isu 

lingkungan dan perubahan iklim yaitu seperti dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, 

Inggris. Uni Eropa merupakan partner bilateral terbesar dalam kerja sama 

lingkungan dan perubahan iklim yang pernah dijalin oleh China. Hal itu 

dipengaruhi karena perubahan pemimpin Amerika Serikat dari Obama yang fokus 

                                                             
9 Lynas, How Do I Know China Wrecked  
10 Anthony, Hopes of Limiting Global Warming? China and the Paris Agreement on Climate 
Change, https://journals.openedition.org/chinaperspectives/6924?file=1 diakses pada 10 Juni 
2019, hlm 51 
11

 UNFCCC, Paris Agreement Document, (2015) 

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf diakses 6 Mei 2019,  hlm 9 
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kepada isu lingkungan dengan Trump yang lebih skeptis. terbukti dengan 

keluarnya Amerika Serikat pada perjanjian Paris 2015.12 Pada era Obama China 

dan Amerika Serikat adalah dua aktor yang awalnya menginisiasi kerja sama 

perdagangan emisi di China dengan adanya pernyataan bersama keduanya dalam 

US-China Joint Statement on Climate Change.  

Dalam pernyataan tersebut terdapat kesepakatan bersama dalam kerja sama 

lingkungan dan perubahan iklim dibawah perjanjian paris. Namun kerja sama ini 

seakan dibangun secara sia-sia dikarenakan Trump memilih untuk keluar dari 

perjanjian dan beralih fokus pada ekonomi dalam negerinya. Sehingga kini China 

yang dulunya bekerja sama pada isu lingkungan dan perubahan iklim dengan 

Amerika Serikat kini beralih ke Uni Eropa.
13

 Beralihnya China ke Uni Eropa 

merupakan momentum yang digunakan China sebagai upaya untuk menjadi 

pemimpin dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Hubungan China dan Uni 

Eropa yang terjalin lama dan pengalaman yang mumpuni Uni Eropa pada 

pembangunan skema perdagangan emisi membuat China yakin untuk menjadi 

partner dalam kerja sama melawan perubahan iklim.  

Hubungan antara China dan Uni Eropa berawal dari dibukanya hubungan 

diplomatik pada tahun 1975. China dan Uni Eropa kemudian menciptakan strategi 

komprehensif pada tahun 2003. Hubungan keduanya mengalami perubahan yang 

mendalam dan kompleks serta memiliki tanggung jawab besar untuk 

mempromosikan perdamaian, kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan 
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diantara keduanya. Hubungan diplomatik antara keduanya mencakup diadakannya 

pertemuan tahunan, pertemuan menteri dan dialog lebih dari 60 sektoral.
14

  

Uni Eropa dan China berkomitmen dalam kemitraan strategis sebagaimana 

adanya agenda kerja sama strategis pada tahun 2020. Pada hal ini Uni Eropa terus 

meningkatkan hubungan dengan China terlebih ekonomi karena China merupakan 

partner perdagangan terbesar dengan Uni Eropa. Sedangkan Uni Eropa 

merupakan partner perdagangan kedua terbesar di China. Kedua belah pihak 

saling ketergantungan bukan hanya pada sektor ekonomi tetapi juga sektor lain 

seperti isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan maupun isu hak asasi 

manusia.
15

  

Pada kerja sama mengenai perubahan iklim antara China dan Uni Eropa 

berawal pada tahun 2005 dimana pada KTT China dan Uni Eropa keduanya 

menyetujui kemitraan untuk menangani perubahan iklim yang didalamnya berisi 

dialoag mengenai perubahan iklim dan penggunaan teknologi energi ramah 

lingkungan.
16

 Kerja sama pun berlanjut dengan dikeluarkannya Joint Statement on 

Dialogue and Cooperation on Climate Change pada KTT 2010 di China, yang 

membahas mengenai tanggung jawab bersama dan implementasi UNFCC serta 

keberlanjutan Protokol Kyoto serta memperkuat dialog dan kerja sama antara 

China dan Uni Eropa.
17

  

                                                             
14 European Comission, EU-China Relations, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_eu-

china_09_04_2019_0.pdf  pada 12 Mei 2019  
15 European Comission, EU-China 
16 Lei Liu dan Tong Wu, EU-China in New Era of Global Climate Governance, 

https://www.eui.eu/Documents/RSCAS/JMF-25-Presentation/EU-China-relationship-Jul-14.pdf 

diakses 4 Mei 2019, hlm 3 
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Tahun 2013, keduanya merumuskan agenda kerja sama mengenai 

perubahan iklim untuk mencegah pemanasan global secara strategis yang akan 

dilakukan sampai dengan tahun 2020. Kemudian China dan Uni Eropa 

mengeluarkan pernyataan bersama mengenai perubahan iklim pada tahun 2015. 

Di dalam pernyataan bersama tersebut terdapat beberapa rencana kerja sama antar 

keduanya dalam isu lingkungan khususnya perubahan iklim yang akan dilakukan 

kedepannya antara lain yaitu kerjasama peningkatan ekonomi dan teknologi 

rendah karbon, kerja sama penelitian perubahan iklim dan inovasi teknologi 

rendah karbon. Serta memperluas kerja sama bilateral di pasar karbon, 

membangun memperluas proyek pengembangan kapasitas perdagangan UE-China 

yang sedang berlangsung secara bersama dan terus meningkat sampai ke tahun 

berikutnya. Sehingga hubungan keduanya dalam upaya bersama menangani 

perubahan iklim terus berlanjut.
18

  

China juga menjalin kerja sama bilateral dengan Inggris dengan ditanda 

tanganinya nota kesepahaman antara keduanya yang mengenai pembentukan 

kelompok kerja sama perubahan iklim China dan Inggris yang ditanda tangani 

pada tahun 2006. Kerja sama antara keduanya berlanjut dengan adanya proyek 

inisatif batu bara mendekati atau Near Zero Emission Coal Initiative yang telah 

dirancang lama antara keduanya. Kemudian keduanya membuat rencana aksi 

tentang perubahan iklim dan energy atau The UK–China Action Plan on Climate 

Change and Energy pada tahun 2007. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan 

                                                             
18European Council, EU-China Joint Statement on Climate Change, (2015), 

https://www.consilium.europa.eu/media/23733/150629-eu-china-climate-statement-doc.pdf 

diakses pada 12 Juni 2019 
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keamanan iklim dan mengamankan pasokan energi bersih serta bekerja sama 

untuk berbagi pengetahuan tentang perubahan iklim.19  

Tabel 2 Daftar Partisipasi China dalam Isu Lingkungan dan 

Perubahan iklim 

Bilateral Multilateral 

China dan Uni Eropa: 

-EU-China Joint Declaration on 

Climate Change  pada tahun 2005. 

-EU-China Joint Statement and 

Dialogue and Cooperation on Climate 

Change pada tahun 2010. 

-EU-China 2020 Strategic Agenda for 

Cooperation pada tahun 2013. 

-EU-China Joint Statement on Climate 

Change pada tahun 2015. 

-MoU China and EU to Enhance 

Cooperation on Emission Trading pada 

tahun 2018. 

-Bergabung dengan UNFCC pada tahun 

1992 dan ratifikasi tahun 1994. 

-Bergabung dengan Protokol Kyoto 

pada 1998 dan ratifikasi tahun 2005. 

-Bergabung dengan Asia Pasific 

Partnership on Clean Development and 

Climate tahun 2006. 

-Negosiasi Kopenhagen (KTT Bumi) 

tahun 2009. 

-Bergabung dengan Perjanjian Paris 

pada tahun 2014 dan ratifikasi pada 

tahun 2016. 

China dan Amerika Serikat: 

-US-China Join Statement on Climate 

Change 2015. 

China dan Inggris: 

-MoU on establishing a China-UK 

Climate Change Working Group 2006. 

-China-UK Near Zero Emission Coal 

Initiative 2007. 

-The UK–China Action Plan on 

Climate Change and Energy 2007 

 

                                                             
19

 Chmutina, China’s Participation in Global Climate Change, hlm 11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Hubungan China dan Uni Eropa dalam isu Lingkungan dan 

Perdagangan Emisi 

Hubungan kerja sama yang dilakukan oleh China dan Uni Eropa memiliki 

beberapa tantangan di dalamnya yaitu karena perbedaan politik dan budaya yang 

dianut oleh China dan Uni Eropa. Hubungan Uni Eropa dan China juga kerap kali 

diwarnai sengketa karena tidak ada nilai yang sama (common value).
20

 Dalam isu 

lingkungan dan perubahan iklim contohnya, perbedaan politik dan budaya yang 

ada menyebabkan kesalahpahaman tata kelola iklim. Sehingga akibat perbedaan 

tersebut sedikit membuat adanya keterbatasan kemauan dalam menjalankan kerja 

sama strategis yang sudah direncanakan. Contoh perbedaan politik dalam isu 

lingkungan adalah dalam masalah dumping teknologi terbaharukan yakni panel 

surya. Kedua belah pihak memiliki kepentingan dalam pasar perdagangan 

teknologi terbaharukan dengan harga murah. China untung dengan menjual 

barang dengan harga murah sedangkan Uni Eropa mempertahankan kepentingan 

nasionalnya dengan membuat kebijakan penolakan dumping yang dilakukan oleh 

China.21 Masalah tersebut merupakan masalah politis yang menurut penulis 

sengaja dimainkan oleh salah satu pihak untuk mencapai kepentingannya. 

Tantangan selanjutnya dalam hubungan kerja sama lingkungan yang 

dilakukan selain karena perbedaan politik ialah karena konflik ekonomi yang 

sering terjadi. China yang merupakan negara dengan model pembangunan 

berbasis ekspor terutama pada sektor manufaktur cenderung berada dalam 

persaingan dengan negara maju. China seringkali mendapatkan dukungan berupa 

subsidi negara, kebijakan stimulus, maupun peningkatan kapasitas dan daya saing 
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 Liu dan Wu, EU-China in New Era, hlm 8 
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industri dibidang lingkungan. Meningkatnya daya saing produksi dari industri di 

China seringkali dianggap oleh negara-negara lain di dunia sebagai dumping atau 

penjualan produk ke keluar negeri lebih murah dibandingkan penjualan didalam 

negeri. China dan Uni Eropa sempat terlibat konfrontasi berupa sengketa pada isu 

lingkungan yakni perdagangan teknologi terbaharukan panel surya.22  

Pada hal ini Uni Eropa secara sepihak melakukan investigasi subsidi dan 

dumping  yang dilakukan China pada teknologi terbaharukan (panel surya) pada 

tahun 2012. Uni Eropa menganggap China menjual panel surya lebih rendah 

daripada harga yang telah ditetapkan olehnya. Sehingga pada tahun 2013 secara 

sepihak Uni Eropa  memberlakukan peningkatan bea masuk pada impor panel 

surya China yang semula hanya 11,8% menjadi 47,6%.
23

 Namun China 

membantah  tuduhan subsidi dan dumping yang mana China menolak adanya 

langkah-langkah proteksionisme perdagangan yang dilakukan oleh Uni Eropa 

pada ekspor produknya.  

Kemudian keduanya mengedepankan negosiasi daripada perang 

perdagangan dalam penyelesaiannya. Sehingga pada tahun 2013 keduanya 

melakukan perjanjian penetapan harga minimum dan ketetapan volume ekspor 

yang boleh dilakukan oleh China ke Uni Eropa sampai dengan tahun 2015. China 

menghadapi banyak tantangan meskipun penyelesaian sudah dilakukan pada 

tahun 2013 akibat ketetapan yang dikeluarkan oleh EU, bahwa tahun 2015 Komisi 
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Eropa menolak akses bebas bea masuk panel surya dari China karena melanggar 

perjanjian untuk menghormati harga jual yang ditetapkan.24  

Sehingga karena dumping pada panel surya tersebut Uni Eropa 

memberikan dampak buruk pada produksi panel surya lokal yang ada di region 

Uni Eropa dan juga China karena menimbulkan adanya pemutusan kerja bagi 

banyak karyawan perusahaan. Sengketa ini sedikit menghambat kerja sama 

keduanya didalam isu lingkungan dan perubahan iklim karena salah satu pihak 

dianggap melanggar prinsip perdagangan yang telah disepakati di WTO serta 

mengenai kemitraan strategis yang telah disepakati oleh keduanya. Meskipun 

pada tahun 2017 Uni Eropa mencabut tuduhan dumping  tersebut akan tetapi 

perselisihan mengenai hal semacam itu bisa jadi merusak kolaborasi perubahan 

iklim yang sudah dijalin.
25

  

Jika dilihat dari sengketa pada isu lingkungan yang terjadi diantara 

keduanya, China cenderung realis dalam keterlibatannya pada isu lingkungan 

global. Hal itu dapat dilihat bahwa China memiliki fokus yang sedikit pada 

pelestarian lingkungan untuk memenuhi kewajibannya dalam mengurangi emisi 

maupun untuk mencegah pemanasan global saja. Pada hal ini penulis melihat 

bahwa China dalam isu lingkungan mengedepankan kepentingan nasionalnya 

untuk memperluas perekonomian dan industrinya dengan cara melakukan 
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 Yu Chen, EU-China Panel Solar Trade Dispute, (2016)  http://www.eias.org/wp-

content/uploads/2016/02/EU-Asia-at-a-glance-EU-China-Solar-Panels-Dispute-Yu-Chen.pdf 

diakses 15 Maret 2019, hlm 6 
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hegemoni pada pasar yang berfokus pada sektor lingkungan seperti produksi 

teknologi terbaharukan dan ramah lingkungan.
26

  

Sedangkan Uni Eropa dari awal memiliki tujuan melestarikan lingkungan, 

perubahan iklim untuk mencegah terjadinya pemanasan global daripada untuk 

memperluas pasar yang berkaitan dengan isu lingkungan. Hal itu dikarenakan 

negara-negara di kawasan Eropa merupakan negara maju yang sejak awal 

memang berpartisipasi untuk mencegah pemanasan global yang memberikan 

banyak dampak secara global.27 Uni Eropa mengganggap kerja sama dengan pihak 

lain dalam isu lingkungan nantinya akan tercapai suatu perubahan besar dalam 

mencegah perubahan iklim. Pada hal ini pnulis melihat bahwa Uni Eropa 

cenderung lebih liberalis karena mengutamakan kerja sama untuk tujuan bersama. 

4.3 Partisipasi China dalam Perdagangan Emisi 

Partisipasi China dalam pasar karbon internasional sejak bergabung 

dengan UNFCC dan Protokol Kyoto. Dalam hal ini China mulai 

mengimplementasikan Clean Development Mechanism (CDM) pada tahun 2005 

meski pada dasarnya China skeptis terhadap mekanisme dibuat dalam organisasi 

dan rezim multilateral tersebut. Mekanisme tersebut memungkinkan negara 

berkembang untuk mengurangi emisinya dengan mengembangkan proyek rendah 

karbon yang diinisasi oleh negara maju. Proyek CDM di China telah banyak 

dilakukan oleh berbagai pihak dibantu oleh World Bank, Switzerland, Jerman, 

Kanada, Uni Eropa maupun UNDP.
28
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28 Anonymous, Efficient Implementation of CDM in China, https://www.fni.no/getfile.php/131639-

1469868890/Filer/Publikasjoner/FNI-R0104.pdf diakses 5 Mei 2019, hlm 9 
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Banyak tantangan yang dihadapi oleh China dalam 

mengimpelementasikan CDM di negaranya. Hal itu dikarenakan China masih 

belum memiliki kapabilitas lebih dalam menangani teknis proyek pembangunan 

bersih, mekanisme dianggap terlalu rumit karena adanya teknis pengembangan 

rencana, validasi, verifikasi maupun monitoring. Selain itu juga dana yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan proyek juga cukup mahal serta harga yang 

rendah dalam sertifikat yang dihasilkan dari mekanisme pembangunan yang 

dilakukan. Namun sisi positifnya China secara perlahan mulai mendukung 

langkah pengurangan emisi.
29

 

Pada tahun 2011 China mulai berencana beralih kepada sistem 

perdagangan emisi (emission trading system) menggunakan basis Cap and Trade 

yang memiliki maksud membatasi emisi dan kemudian dapat menjual belikan 

sertifikat emisi. Sistem perdagangan emisi di China menandai dimulainya era baru 

dalam kebijakan iklim di negara tersebut karena China baru pertama kali 

memainkan peran penting dalam penurunan emisi dan perubahan iklim. Kebijakan 

China dalam perdagangan emisi memberikan pelajaran dan wawasan baru bagi 

negara tersebut dalam pembangunan pasar karbon nasional. China mulai 

membangun tujuh skema perdagangan emisi percontohan yang mana terbagi 

beberapa wilayah yakni dua provinsi di China (Guangdong dan Hubei) dan di 

lima kota yakni (Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing dan Shenzen).
30
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Berikut merupakan gambar lokasi proyek percontohan skema perdagangan 

emisi di China: 

Gambar 2 

Lokasi Proyek Percontohan Perdagangan Emisi di China 

 

Sumber: International Emission Trading Association (IETA) 

 Tujuh proyek ini awalnya direncanakan oleh Komite Pembangunan dan 

Reformasi Nasional (NDRC) China. Ketujuh wilayah tersebut memiliki 

perbedaan populasi, industri, polusi dan kekuatan politik dari masing-masing 

wilayah.
31

 Tujuh proyek percontohan ini bersama-sama mewakili 26,7% sampai 

30% persen PDB China atau setara 20% emisi CO2 yang dikeluarkan oleh negara 

tersebut. Dari proyek percontohan ini lebih dari 57 juta karbon CO2 berhasil 

                                                             
31 Zhongxiang Zhang, 2015, Carbon Emissions Trading inn China: The Evolution From Pilot to 

Nationwwide Scheme, diakses dari https://doi.org/10.1080/14693062.2015.1096231 , pada 23 

Februari  2019, hlm 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dijual belikan dibawah tujuh skema perdagangan emisi yang memiliki sisi positif 

memberikan banyak keuntungan bagi China sendiri.
32

  

Skema perdagangan emisi China dilakukan secara bottom-up yakni 

dilakukan dilevel kota dan provinsi namun tetap dikontrol dan dikomando secara 

top-down dengan kuat oleh pemerintah pusat China. Selanjutnya skema 

perdagangan emisi China tidak seperti perdagangan emisi di negara lainnya 

karena skema perdagangan emisi dihasilkan dari sistem negara satu partai yakni 

komunis. Hal itu membuat sistem perdagangan emisi diawasi langsung oleh 

pemerintah baik dalam monitoring, pelaporan maupun verifikasi
33

 Berbeda 

dengan skema perdagangan emisi Uni Eropa cenderung bottom-up dan partisipatif 

yang mana setiap negara bisa menyampaikan aspirasinya untuk kemajuan 

perdagangan emisi. Dalam hal ini Uni Eropa lebih maju daripada China dan 

merupakan kawasan dengan negara-negara yang menganut ideologi liberal.  

4.4 Proses Pembuatan Kebijakan China dalam Melakukan Perdagangan 

Emisi dengan Uni Eropa 

Perdagangan emisi di China masuk ke dalam kebijakan domestik untuk 

mengatasi perubahan iklim yang dikeluarkan oleh National Development and 

Reform Comission (NDRC) pada tahun 2017. Pada Kongres Rakyat Nasional 

China yang ke 19, pemerintah China terus berupaya untuk mengatasi perubahan 

iklim global dan mempromosikan pembangunan rendah karbon. Selain itu China 

juga terus mengimplementasikan komitmennya dalam mencegah dan mengatasi 
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perubahan iklim bekerja sama negara-negara di dunia untuk melindungi bumi.
34

 

Sejak 2016, pemerintah China mulai meningkatkan dan mempromosikan sistem 

perdagangan karbon dengan memperkuat perencanaan, meningkatkan skema dan 

mekanisme serta meningkatkan peraturan didalamnya.  

Lembaga NDRC mengeluarkan surat edaran untuk dilakukannya perbaikan 

pada peluncuran pasar perdagangan emisi nasional di China. Dalam hal ini NDRC 

juga mengatur langkah-langkah administrasi untuk pelaporan emisi nasional, 

verifikasi perusahaan serta merancang regulasi pemberian tunjangan pada pasar 

karbon. Lembaga yang turut terlibat dalam perencanaan kerja pengurangan emisi, 

implementasi pencegahan perubahan iklim ialah Pemerintah Provinsi di China 

serta melakukan monitoring dan pelaporan mengenai emisi yang dikeluarkan oleh 

daerah. 
35

 

Undang-undang perubahan iklim dan peraturan mengenai perdagangan emisi 

masuk dalam Proyek Penelitian dan Proyek Persiapan program dari legislatif 

tahunan Dewan Negara pada tahun 2016. China terus memperluas pengaruhnya 

dalam kerja sama perubahan iklim melalui kerja sama bilateral maupun 

multilateral dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang didukung 

oleh Dewan Negara dan NDRC dalam pelaksanaannya. Pada perdagangan emisi 

ini  China bekerja sama dengan salah satu organisasi internasional yakni Uni 

Eropa.
36

 Hal itu kemudian diimpelementasikan dengan adanya kesepakatan 
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pada 6 Juli 2018, hlm 41 
35 China Meterological Administration, China’s Policies, hlm 42 
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bersama pemimpin China yang diwakilkan oleh Perdana Menteri Le Keqiang dan 

Komisi Uni Eropa yakni Jean Claude Junker. 

  Pada hal ini China dan Uni Eropa bersepakat untuk memperluas dan 

meningkatkan kerja sama perdagangan emisi diantara keduanya dengan ditanda 

tanganinya Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2018. Pada 

penandatangan MoU tersebut China diwakilkan oleh Kementerian Ekologi dan 

Perlindungan Lingkungan yang mana lembaga tersebut saat ini memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab lebih luas mengenai perdagangan emisi. 

Sedangkan Uni Eropa diwakili oleh Komisi dari Uni Eropa. Implementasi bentuk 

kerja sama keduanya yakni dengan adanya dialog, diskusi, pertukaran riset serta 

pembentukan organisasi bersama antara China dan Uni Eropa.
37
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BAB V 

Faktor yang Mempengaruhi China dalam Melakukan Kerja sama 

Perdagangan Emisi dengan Uni Eropa pada tahun 2018 

5.1 Power Within The State 

Dalam teori state centric, kebijakan luar negeri lingkungan dapat 

dipengaruhi oleh power atau kekuasaan yang ada di dalam suatu negara. Pada hal 

ini kekuasaan dalam pengambilan kebijakan dapat dilihat dari hubungan eksekutif 

dan legislatif suatu negara, posisi pemimpin negara dalam proses pembuatan 

kebijakan dan ada tidaknya perebutan kekuasaan dalam lembaga pemerintahan 

maupun kementerian dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri lingkungan di 

China. 

5.1.1 Hubungan Eksekutif dan Legislatif di China 

Menurut Barkdull dalam kebijakan luar negeri lingkungan dipengaruhi 

oleh hubungan eksekutif dan legislatif negara. China merupakan negara komunis 

dengan sistem satu partai yang mana keputusan penuh negara ditentukan oleh satu 

pihak yakni oleh pemerintahan dalam Partai Komunis China tersebut. Pada  

pemerintahan China terbagi menjadi dua lembaga penting yang memiliki 

kekuasaan penuh dalam negara antara lain yaitu lembaga eksekutif dan legislatif 

di China.
1
 Lembaga eksekutif di China beranggotakan Presiden dan Dewan 

Negara (State Council) sedangkan lembaga legislatif di China beranggotakan  

Kongres Rakyat Nasional atau National People Congress (NPC) yang sama-sama 
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berasal dari Partai Komunis China. Hubungan kekuasaan antara lembaga 

eksekutif dan legislatif di China sebenarnya saling tumpang tindi dikarenakan 

dalam pengeluaran kebijakan luar negeri di China bisa dipengaruhi kuat oleh 

keduanya.
2
  

Meski pada dasarnya kekuasaan tertinggi dalam pembuatan keputusan ada 

di bawah naungan kepemimpinan Kongres Rakyat Nasional (NPC) China. Dalam 

konstitusi di China kekuasaan tertinggi adalah milik rakyat yang mana NPC 

tunduk pada kepemimpinan PKC dalam pembuatan kebijakan. Lembaga NPC 

terdiri dari 3000 anggota  dengan 5 tahun jabatan dengan satu kali pertemuan 

untuk melakukan perancangan Undang-undang, memilih anggota lembaga 

pemerintahan seperti Presiden, wakil presiden maupun anggota Komite Militer 

Pusat Negara atau (The State Central Military Commision) serta melakukan 

pengawasan pada anggaran rekening negara maupun memutuskan masalah 

perang, damai atau pembentukan wilayah administrasi khusus dan aturan yang 

ditetapkannya
3
. 

Meski lembaga legislatif memiliki kedudukan tinggi, lembaga eksekutif 

yakni Presiden dan Dewan Negara juga memiliki andil penuh dalam kekuasaanya 

mempengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri. Presiden bisa menjadi 

aktor tunggal dalam memberikan keputusan dalam kebijakan luar negeri secara 

sepihak karena sama-sama memiliki kekuasaan dalam pemerintahan di China. 

Akan tetapi apabila presiden secara sepihak mengeluarkan kebijakan harus dapat 

dipertanggung jawabkan apabila terjadi kesalahan dan kegagalan yang 
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diakibatkan. Namun wajarnya, kekuasaan dalam pembuataan kebijakan luar 

negeri diputuskan oleh Presiden yang mana keputusannya telah dimodifikasi 

kepentingan dari kelompok Partai Komunis di China.
4
  

Selanjutnya kekuasaan dalam pengambilan kebijakan luar negeri juga 

dipengaruhi oleh Dewan Negara yang merupakan salah satu anggota dari lembaga 

eksekutif di China. Dewan Negara dipimpin oleh Perdana Menteri yang mana 

pada pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Perdana Menteri dan juga kabinet 

Tiongkok. Dewan Negara ini kemudian memiliki subordinat antara lain yaitu 

Kementerian, Komisi maupun kantor langsung dalam pembuatan kebijakan dan 

pengawasan negara. Namun Dewan Negara memiliki kekuasaan dibawah Presiden 

dan NPC karena segala bentuk keputusan darinya akan diawasi langsung oleh 

keduanya.
5
 Berikut merupakan Struktur Pemerintahan di China era kepemimpinan 

Xi Jinping: 
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Gambar 3 

Struktur Pemerintahan China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UK Reuters 2017 

Jika dilihat dari struktur pemerintahan di China, lembaga eksekutif dan 

legislatif di China berada dibawah naungan dari Partai Komunis China. 

Selanjutnya keduanya berhak untuk mempertanggung jawabkan setiap 
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tindakannya pada Politbiro atau Komisi Tetap NPC China yang mengawasi setiap 

kebijakan yang dikeluarkan oleh China.
6
  

Pada kebijakan luar negeri lingkungan mengenai kerja sama perdagangan 

antara China dan Uni Eropa, ada peran lembaga eksekutif yang cukup 

mempengaruhi China dalam memutuskan untuk kerja sama dengan Uni Eropa. 

Pada pembuatan kebijakan domestik mengenai perubahan iklim yang didalamnya 

membahas mengenai perdagangan emisi, Dewan Negara turut berupaya 

merencanakan dan memperluas perdagangan emisi dengan cara kerja sama 

bilateral dan multilateral salah satunya yakni dengan Uni Eropa. Dalam 

pelaksanaannya Dewan Negara bekerjasama dengan NDRC dan Menteri Ekologi 

dan Perlindungan Lingkungan di China. 

 Sehingga kebijakan domestic tersebut diimplementasikan dengan adanya 

pernyataan bersama pada konferensi antara Uni Eropa dan China yang ke 20.
7
 

Pada pernyataan tersebut China diwakilkan oleh Perdana Menteri Li Keqiang 

yang didukung oleh Presiden Xi Jinping mengenai penegasan kembali kemitraan 

strategis untuk bekerja sama dalam berbagai bidang salah satunya mengenai 

perubahan iklim dan energi bersih. Kemudian pernyataan tersebut 

diimplementasikan dengan dibuatnya Memorandum of Understanding antara Uni 

Eropa dan China mengenai kerja sama perdagangan emisi yang ditanda tangani 

oleh Menteri lingkungan dan Ekologi di China. 
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Sedangkan lembaga legislatif China yakni NPC dalam kontribusi 

mengenai perubahan iklim dan pemanasan global lebih pada merancang langkah-

langkah untuk mencegahnya seperti pada rencana pembangunan lima tahun china  

ke 12 dan 13 yang didalamnya terdapat mekanisme perdagangan emisi , membuat 

draft resolusi maupun hukum dalam menangani perubahan iklim.
8
 Selain itu juga 

tugas utama NPC mengawasi kinerja dari lembaga pemerintahan seperti presiden, 

dewan negara maupun kementerian di China. Dalam pembuatan kebijakan luar 

negeri lingkungan lembaga NPC mendukung langkah-langkah yang diambil oleh 

lembaga eksekutif dalam mencegah perubahan iklim dan pemanasan global. 

Penulis melihat lembaga legislatif yakni NPC tidak terlibat langsung dalam 

kebijakan China melakukan kerja sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa. 

Sehingga penulis melihat hubungan lembaga eksekutif dan legislatif di 

China dalam mengeluarkan keputusan penandatanganan kerja sama perdagangan 

emisi dengan Uni Eropa lebih didominasi dan dipengaruhi oleh lembaga eksekutif 

itu sendiri. Hal itu dilihat dari keterlibatan anggota dari lembaga eksekutif seperti 

presiden, perdana menteri dan juga kementerian dalam proses pembuatan 

kebijakan domestik China dalam aksi pencegahan perubahan iklim khusus pada 

pemutusan penandatanganan MoU kerja sama perdagangan emisi dengan Uni 

Eropa pada tahun 2018.  

5.1.2 Posisi Pemimipin dalam Pembuatan Kebijakan 

Pembuatan kebijakan luar negeri di China tidak lepas dari pengaruh 

pemimpin (leader) suatu negara yakni Presiden. Pada hal ini Presiden di China 
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pada umumnya mengeluarkan kebijakan luar negeri yang di dalamnya telah 

dimodifikasi oleh aspirasi dan kepentingan yang ada pada Partai Komunis China 

(PKC). Namun ada beberapa presiden dalam sejarah China yang mengeluarkan 

kebijakan dengan meminimalisir modifikasi dari kepentingan partai yaitu presiden 

Mao Zedong dan Xi Jinping.
9
  

Pada era pemerintahan presiden Xi Jinping, seringkali ia menjadi aktor 

tunggal dalam memutuskan suatu kebijakan secara sepihak. Hal itu dilakukannya 

karena tidak ingin kepentingan partai cenderung membatasi kebijakannya karena 

presiden Xi Jinping memiliki minat pribadi yang kuat dalam masalah kebijakan 

luar negeri. Meski posisi presiden Xi Jinping dalam kebijakan luar negeri berada 

di bawah pengawasan PKC dan NPC akan tetapi ia kerap kali berani mengambil 

resiko untuk mengeluarkan kebijakan sendiri. Selain itu posisi presiden Xi Jinping 

juga cukup kuat karena ia juga merupakan anggota paling berpengaruh dalam 

PKC karena ia berperan sebagai pemimpin dari Komite Tetap Politburo, memipin 

Komisi Militer Pusat Negara, sekaligus juga menjadi Sekretaris Umum PKC.
10

 

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri lingkungan yakni pada kebijakan 

penandatanganan kerja sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa. Posisi 

Presiden Xi Jinping ialah sebagai aktor yang mendukung kebijakan tersebut dapat 

direalisasikan. Hal itu dilihat dari dukungan Presiden Xi Jinping dalam kerja sama 

yang dijalin oleh China dan Uni Eropa untuk lebih diperdalam dan diperluas 

dalam membentuk kemitraan strategis. Pada panduan hubungan kerja sama 

dengan Uni Eropa, presiden Xi Jinping menginginkan adanya perhatian penuh 
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pada Kementerian Lingkungan dan Ekologi China agar melakukan diskusi 

mengenai kemitraan dalam pencegahan perubahan iklim dan pembangunan hijau 

diantara kedunya. Salah satunya pada perdagangan emisi yang mana China akan 

memperluas dialog kebijakan antara keduanya menuju ke ranah yang lebih 

mengikat yakni dengan ditanda tanganinya MoU diantara keduanya.
11

 

Presiden Xi Jinping memiliki komitmen bahwa sistem perdagangan emisi 

yang dibangun di China ialah suatu usaha yang dilakukan pemerintah untuk 

mengembangkan sistem perdagangan emisi yang efektif, penting untuk menjaga 

iklim dan perekonomian negara yang terbuka, bersih, hijau dan rendah karbon. 

Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa Shanghai merupakan pelopor 

perdagangan emisi yang dibangun China di tujuh wilayah. Dimana China 

membuat sistem perdagangan emisi untuk memenuhi komitmen pada perjanjian 

Paris dan mencapai target pengurangan emisi dengan biaya rendah.
12

 

Sehingga dari kebijakan China menandatangani kerja sama perdagangan 

emisi juga dipengaruhi oleh posisi presiden Xi Jinping. Meskipun posisi Presiden 

di dalam struktur pemerintahan China berada dibawah pengawasan NPC dan PKC 

akan tetapi Presiden di China yakni Xi Jinping bisa mengeluarkan pernyataan-

pernyataan dukungan atas kebijakan kerja sama perdagangan emisi yang 

dilakukan dengan Uni Eropa. Terlebih era kepemimpinan Xi Jinping kekuataan 

secara personal lebih kuat daripada Presiden sebelumnya yang mana 

memungkinkan ia secara personal yang lebih environmentalis untuk membuat 
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China melakukan kerja sama lingkungan dan perubahan iklim khususnya 

perdagangan emisi agar lebih berkembang dan mecapai tujuan. 

5.1.3 Hubungan Birokrasi di China dalam Proses Pembuatan Kebijakan 

Pada proses pembuatan kebijakan baik domestik maupun kebijakan luar 

negeri tidak lepas dari perebuatan dan persaingan kepentingan lembaga, badan 

maupun institusi yang ada di birokrasi pemerintahan China. Penulis melihat 

bahwa kinerja birokrasi di China cenderung kurang efektif, tumpang tindih dan 

lemahnya tanggung jawab secara berkelanjutan dalam mengimplementasikan 

kebijakan yang diputuskan. Fokus pemerintahan China pada permasalahan 

lingkungan baik pada masalah perubahan iklim cenderung tidak sampai kepada 

level grassroot (bawah).  

Sehingga permasalahan lambat untuk diselesaikan serta lemahnya aturan 

hukum yang mengikat mengenai pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab membuat kebijakan tidak berjalan optimal. 

Selain itu dalam segi pengetahuan mengenai lingkungan China cenderung minim 

dan penuh pengembangan yang mana hal itu disebabkan karena sektor lingkungan 

merupakan sektor baru yang menjadi fokusnya pada saat ini. Hal itu bisa dilihat 

dari skema perdagangan emisi yang dibangun di China yang masih banyak 

masalah dan ketidakpatuhan yang dilakukan dalam mengimplementasikannya 

baik pada lembaga maupun pihak dalam pasar perdagangan emisi nasional China. 

Berikut merupakan struktur lembaga yang memiliki pengaruh dalam pembuatan 

kebijakan mengenai isu perubahan iklim saat ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4 

Struktur Lembaga Birokrasi Lingkungan China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lowy Institute, 2014 

Jika dilihat dari struktur di atas, kedudukan dalam pengambilan keputusan 

paling atas mengenai perubahan iklim paling tinggi ialah Dewan Negara. Dibawah 

lembaga Dewan Negara terdapat lembaga yang juga turut mempengaruhi yakni 

National Leading Group on Climate Change dan National Leading Group on 

Energy Saving and Pollution Reduction. Lembaga tersebut memiliki peran yang 

sangat penting sebagai sebuah wadah untuk memutuskan kebijakan seperti apa 
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yang harus diputuskan baik mengenai masalah perubahan iklim, pengehematan 

energi dan pengurangan energi di China.
13

 

Pada awalnya China berfokus pada isu lingkungan dengan didirikannya 

lembaga National Climate Change Coordination Group (NCCCLSG) pada tahun 

1988 yang  kemudian digantikan pada tahun 2007 diubah menjadi National 

Leading Group on Climate Change (NLGCC). Hal itu dikarenakan kalah saing 

daya posisi tawar dengan lembaga pemerintah yang lebih kuat seperti National 

Development on Reform Comission (NDRC) dan Ministry of Foreign Affair 

(MOFA). Sehingga dipindah menjadi satu lembaga di NDRC pada 1998. Selain 

itu perubahan lembaga menjadi National Leading Group on Climate Change 

sampai saat ini masih berdiri yang di dalamnya berisi kelompok pemimpin 

nasional China yang berfokus untuk menangani Perubahan iklim. Lembaga 

tersebut diketuai langsung oleh Perdana Menteri China saat ini yakni Li 

Keqiang.
14

 

Selanjutnya lembaga yang cukup berperan utama dalam merumuskan 

kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial adalah National Development and 

Reform Commission (NDRC). Lembaga ini berada dibawah naungan Dewan 

Negara yang memiliki beberapa fungsi utama yakni mempromosikan strategi 

pembangunan berkelanjutan, melakukan strategi komprehensif dalam 

penghematan energi dan pengurangan emisi, mengatur langkah-langkah kebijakan 

ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Serta untuk turut 
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berpartisipasi dalam perumusan rencana perbaikan ekologis dan perlindungan 

lingkungan dalam mengkordinasikan solusi atas permasalahan lingkungan dengan 

mempromosikan industri ramah lingkungan dan teknologi bersih terbaharukan.
15

  

Selain itu NDRC juga merupakan salah satu badan yang memiliki 

pengaruh besar dalam proses pembuatan kebijakan di China terlebih masalah 

lingkungan dan perubahan iklim. NDRC memiliki beberapa unit yang terkait 

dengan lingkungan, energi dan perubahan iklim yaitu seperti Departemen 

Konservasi dan Perlindungan lingkungan, Departemen Perubahan Iklim dan 

Administrasi Energi Nasional dan beberapa Kementerian yang terlibat dalam 

proses pembuatan kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Lembaga atau 

institusi kementerian dibawah NDRC di China yang turut bersaing dalam 

memberikan pengaruhnya pada kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. 

Lembaga dan institusi tersebut antara lain yaitu Kementerian Perlindungan 

Lingkungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan lembaga 

lainnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang akan 

diputuskan.
16

 

Persaingan di dalam lembaga birokrasi negara beberapa kali terjadi seperti 

pada negosiasi lingkungan yang dilakukan di China pada konferensi multilateral 

yakni ada perebuatan pengaruh yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan 

NDRC. Selanjutnya pada kebijakan mengenai perdagangan emisi ada persaingan 

antara Kementerian Keuangan dan juga NDRC mengenai ketentuan pajak karbon 
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yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan di China. Selain itu di dalam 

pembuatan kebijakan mengenai emisi dan polusi juga ada persaingan yang 

dilakukan oleh lembaga NDRC dan juga Kementerian Ekologi Perlindungan 

Lingkungan di China.17  

Konflik persaingan diantara keduanya berupa perebutan kepentingan 

dalam ranah sektor perdagangan emisi yang masih tumpang tindih berada dalam 

wilayah kekuasaan lembaga NDRC dan Kementerian Ekologi dan Perlindungan 

Lingkungan. Hal itu dikarenakan kebijakan baru China yang merubah ranah 

kebijakan perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab NDR tetapi juga 

Kementerian Ekologi dan Perlindungan Lingkungan. Sehingga pada isu 

lingkungan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya memiliki fungsi 

yang sama. 

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri lingkungan di China yakni pada 

kerja sama perdagangan Emisi dengan Uni Eropa terdapat banyak persaingan 

lembaga pemerintahan di dalamnya. Hal itu dilihat dari perwakilan yang 

menandatangani MoU kerja sama tersebut yang dilakukan oleh Menteri Ekologi 

dan Lingkungan. Namun bukan dari ketua NDRC di China yang seharusnya 

memiliki wewenang penuh dalam kebijakan isu lingkungan dan perubahan iklim 

seperti perdagangan emisi. NDRC dan Menteri Ekologi dan Lingkungan bersaing 

karena sebelumnya nama kementerian tersebut ialah Menteri Perlindungan 

Lingkungan yang hanya membahas mengenai perlindungan mengenai polusi, 

bencana lingkungan seperti banjir, gempa bumi, banjir dan sebagainya.  
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Lembaga tersebut sebenarnya tidak memiliki wewenang dalam kebijakan 

emisi maupun perdagangan emisi. Namun ketika baru-baru ini yakni pada tahun 

2017 Kementerian tersebut berganti nama menjadi Menteri Ekologi Perlindungan 

Lingkungan, tugas dan tanggung jawabnya lebih general termasuk kewenangan 

perdagangan emisi sedikit menggeser ranah dari NDRC.
18

 Meskipun begitu, pada 

sistem perdagangan emisi di China yakni di tujuh wilayah masih diatur oleh 

NDRC dengan koordinasi lembaga terkait yang berada disetiap wilayah tersebut. 

Mekanisme pelaporan, monitoring dan verifikasi juga masih berada di dalam 

kewenangan NDRC.  

Perdagangan emisi juga tidak lepas dari keterlibatan Ministry of Science 

and Technology atau Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di China. Hal 

itu terlihat dari awal China mendirikan pasar karbon di negaranya berbasis 

mekanisme Clean Development Mechanism atau mekanisme pembangunan 

bersih. Kemudian kementerian tersebut turut berkontribusi dalam skema 

perdagangan emisi  hal itu dilihat dari adanya pengaruh yang berasal dari 

penelitian ilmiah maupun riset mengenai perdagangan emisi di China dan 

membantu China menciptakan teknologi ramah lingkungan yang nantinya 

menunjang proses dari pembangunan skema dan sistem perdagangan emisi 

nasional.19 Pada pembuatan kebijakan mengenai kerja sama perdagangan emisi 

dengan Uni Eropa, Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi China memiliki 

pengaruh di dalamnya pada namun posisinya lebih kecil daripada lembaga lain 

seperti NDRC dan Kementerian Ekologi dan Lingkungan. 
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Selanjutnya perdagangan emisi juga memiliki keterkaitan dengan sektor 

energi yang mana dalam perumusan standar efisiensi energi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan-perusahaan untuk mengurangi emisinya harus ditentukan oleh 

birokrasi. Lembaga yang menangani masalah energi awalnya adalah Kementerian 

Energi yang sebelumnya bernama Komisi Energi Negara Namun Kementerian 

Energi ini mengalami tumpang tindih dalam tanggung jawab dan kewenangannya 

dengan NDRC. Dalam hal ini  Kementerian energi ini memiliki posisi tawar 

menawar yang lebih kecil dibanding dengan NDRC dan perusahaan-perusahaan 

energi milik negara dalam menyalurkan kepentingannya.  

 National Leading Group China (NELG)  membentuk Biro Energi yang 

saat ini menjadi lembaga National Energy Administration dibawah naungan dari 

NDRC untuk menjadi pemain utama dalam perumusan kebijakan lingkungan dan 

perubahan iklim.
20

 Pada pembuatan kebijakan melakukan kerja sama perdagangan 

emisi dengan Uni Eropa lembaga dibidang energi memiliki keterkaitan akan tetapi 

posisi tawar menawar lebih kecil daripada Kementerian Ekologi dan Lingkungan 

yang mendatangani MoU kerja sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa. 

 Pada kebijakan perubahan iklim, salah satunya perdagangan emisi 

memiliki perhatian khusus dari pemerintah karena polusi dari emisi yang 

dikeluarkan di China paling banyak di dunia. Lembaga awal yang berfokus pada 

perubahan iklim dan emisi awalnya adalah National Coordination Group on 

Climate Change (NCGCC) pada 1988 tentang Perubahan Iklim sebagai suatu 

sarana untuk merumuskan negosiasi iklim internasional. Selanjutnya dibentuk 

National Cordination Committee on Climate Change (NCCCC) pada 2003. 
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Namun perubahan iklim dan perdagangan emisi yang dulunya bukan prioritas 

utama, kini menjadi penting dan saat ini menjadi kewenangan NDRC China dan 

Menteri Ekologi dan Lingkungan.
21

  

Jadi pada hal ini, penulis melihat bahwa lembaga birokrasi yang turut 

terlibat dalam pembuatan kebijakan kerja sama  perdagangan emisi China dan Uni 

Eropa ialah Dewan Negara dan NDRC. Lembaga Dewan Negara memiliki 

pengaruh besar dan utama dalam diputuskannya kebijakan China dalam 

pencegahan perubahan iklim dan pemanasan global. Hal itu dapat dilihat dari 

keterlibatan Dewan Negara untuk turut berupaya merencanakan dan memperluas 

perdagangan emisi dengan cara kerja sama bilateral dan multilateral salah satunya 

yakni dengan Uni Eropa. Kemudian dalam pelaksanaannya Dewan Negara 

dibantu oleh NDRC untuk mengawasi dan mengimplementasikan rencana China 

dalam pembangunan serta perdagangan emisi di China.  

Kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam pemerintah 

China dalam isu lingkungan dan perubahan iklim salah satunya mengenai 

perdagangan emisi yang harus dilakukan sebagai kontribusi China dalam 

Perjanjian Paris. Selain itu dalam tanggung jawab mengenai perdagangan emisi 

saat ini juga masuk ke dalam ranah Kementerian Ekologi dan Perlindungan 

Lingkungan di China. Dalam hal ini kebijakan mengenai pencegahan perubahan 

iklim dan pemanasan global dilaksanakan oleh kementerian tersebut dengan 

ditandatanganinya MoU kerja sama perdagangan emisi China dengan Uni Eropa 

pada tahun 2018.  
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Selain itu penulis juga melihat hubungan antara lembaga birokrasi terkait 

dengan isu lingkungan yang mana perubahan iklim dan energi di China sangat 

rumit dan tumpang tindih. Pada kebijakan perdagangan emisi yakni mengenai 

perluasakan kerja sama perdagangan emisi antara China dan Uni Eropa pada 

tahun 2018 lebih didominasi dan mendapat pengaruh kuat oleh tiga lembaga 

birokrasi China yakni Dewan Negara, NDRC dan Kementerian Ekonolgi dan 

Perlindungan Lingkungan. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan domestik China 

yang saat ini menjadikan isu lingkungan menjadi fokus utama terlebih pada 

kebijakan pencegahan perubahan iklim dan pemanasan global. Kebijakan China 

melakukan kerja sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa cenderung berakibat 

pada peralihan citra buruk menjadi citra yang baik bagi China di mata global. 

China yang dulunya skeptis dalam pengurangan target emisi kini menjadi negara 

yang berpartisipasi besar dalam mengurangi emisi. Citra yang kini mulai melekat 

pada China ini terus dikembangkan oleh Pemerintah China untuk mencapai 

kepentingannya. 

5.2 Interest In State 

Dalam teori state centric, kebijakan luar negeri lingkungan dapat 

dipengaruhi oleh interest atau kepentingan yang ingin dicapai oleh negara. Pada 

hal ini penulis ingin menjelaskan mengenai kepentingan apa saja yang ingin 

dicapai China dalam melakukan kerja sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa 

pada tahun 2018. Dikarenakan dalam menganalisis kepentingan suatu negara 

cukup sulit dan tidak melakukan penelitian berbasis wawancara. Maka penulis 

melihat kepentingan dari sisi realitas China atas rencana dan implementasi 

pembangunan lima tahun dibidang lingkungan secara umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.1 Menurunkan Emisi dan Mencegah Perubahan Iklim 

Skema perdagangan emisi yang dibangun di China merupakan suatu bentuk 

tanggung jawab China dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim dan 

pemanasan global. Dalam hal ini China telah berfokus pada pengurangan 

emisinya dengan ditetapkan target penurunan emisi nasional yang dikemukakan 

dalam rencana pembangunan lima tahun China yang ke 12. Pada rencana tersebut 

China yang awalnya tidak menargetkan penurunan emisi dalam hukum yang 

mengikat mulai menurunkan 17 persen emisi. Xi Jinping mengemukakan bahwa 

pemerintah China akan berencana untuk terus menurunkan emisi sebesar 60-65% 

diatas level 2005 pada tahun 2030 dan sebesar 40-45% pada tahun 2020. Selain 

itu dalam pidato Xi Jinping di dalam pembukaan Konferensi Paris menyatakan 

bahwa China akan meningkatkan penggunaan bahan bakar non fosil sebesar 20% 

serta China terus ingin meningkatkan hutan hijau sebesar 4,5 miliar meter kubik 

diatas 2005.22 

Komitemen China dalam mengurangi emisi dapat dilihat dari kontibusi 

China sejak tahun 2013 yang mana berkat keikutsertaan China dalam tanggung 

jawab mengurangi emisi secara global. Maka emisi dari yang semula hanya 

berkurang sebesar 5% emisi global atau setara 2,1 GT/CO2 pada tahun  2005 kini 

meningkat menjadi 15% emisi global atau setara 7,4 GT/CO2 pada tahun 2018. 

Pada hal ini China turut berkontribusi besar karena negara tersebut memiliki 
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cakupan luas dalam mengurangi emisinya dengan menggunakan mekanisme 

efektif yakni perdagangan emisi di tujuh wilayah China.23 

Pada tujuh wilayah China yang dibangun skema perdagangan emisi sebagai 

bentuk usaha melawan perubahan iklim, masing-masing memiliki karakteristik 

yang berbeda dalam segi target pengurangan emisi maupun cakupan emisi yang 

dikeluarkan oleh masing-masing wilayah sebagai bentuk upaya dalam mengurangi 

emisinya. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar sebagai berikut: 

Gambar 5 

Cakupan Proyek Percontohan Perdagangan Emisi China 

 

Sumber: MIT Joint Program Policy and Science 

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa tujuh wilayah percontohan 

perdagangan emisi yakni Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Hubei, 

Guangdong, Shenzhen memiliki karakteristik yang berbeda. Pada hal ini wilayah 

Shenzen merupakan wilayah dengan target emisi yang besar dibandingkan 
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wilayah lainnya sebesar 21%.
24

 Meskipun  dengan populasi relatif kecil 10,4 juta 

penduduk dengan total emisi CO2 yang dihasilkan sebesar 84 MT/CO2. 

Sedangkan wilayah dengan target emisi rendah berada pada wilayah Chongqing 

dan Hubei yakni hanya 17%. 

Dari tujuh wilayah proyek percontohan perdagangan emisi tersebut, China 

berencana untuk terus meningkatkan cakupan pengurangan emisinya dengan 

perdagangan emisi. Fokus China yang dulunya hanya pada cakupan tujuh wilayah 

nantinya diharapkan akan berkembang pada level nasional dan internasional. 

Pemerintah China memiliki komitmen dalam penurunan emisi juga diimbangi 

dengan peralihan dari penggunaan bahan bakar fosil dan teknologi yang 

mengeluarkan banyak emisi menjadi menggunakan bahan bakar bersih dan 

penggunaan teknologi terbaharukan. Pada hal ini China menduduki posisi pertama 

dalam produksi teknologi terbaharukan secara murah sebesar lebih dari 150.000 

paten atau setara 29% produksi secara global.
25

  

Perdagangan emisi kemudian membuat pemerintah China terus berupaya 

untuk mengekang lonjakan emisi. Hal itu dilakukan dengan memaksa perusahaan 

industri level besar pada sektor listrik, baja dan semen untuk memotong emisi dan 

membeli izin emisi apabila mengurangi emisi lebih dari yang ditetapkan. Presiden 

Xi Jinping percaya bahwa perdagangan emisi mampu membuat China mencapai 

target pengurangan emisi serta mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang 

dengan skema rendah karbon. China terus berupaya untuk mengurangi emisi 
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secara perlahan yang mana perdagangan emisi dipilih sebagai upaya pencegahan 

perubahan iklim dan pemanasan global tanpa membebani perekonomian di 

China.
26

 

5.2.2 Menjadi Hegemon dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim 

Isu lingkungan dan perubahan iklim tidak serta merta menjadi fokus utama 

pemerintah China. Hal itu disebabkan karena China dulunya lebih mementingkan 

pertumbuhan dan perkembangunan pembangunan perekonomian negaranya 

daripada mengurusi isu lingkungan yang belum terlalu penting untuknya. 

Perbedaan rezim kepemimpinan memberikan China pandangan baru bahwa 

diperlukan adanya harmonisasi antara pertumbuhan pembangunan ekonomi dan 

kelestarian lingkungan di China. Sehingga pada masa kepemimpinan Xi Jinping 

China mulai berpartisipasi pada penurunan emisi dan pencegahan perubahan iklim 

secara global dengan dibuatnya rencana pembangunan lima tahun China (five year 

plan) yang ke 12 dan 13.  

China pada rencana lima tahun yang ke 12 mulai memberikan target 

penurunan emisi CO2 secara nasional sebesar 17% serta mulai memasukkan 

perdagangan emisi sebagai mekanisme efektif untuk mengurangi emisi. 

Sedangkan pada rencana lima tahun yang ke 13 pemerintah China mulai 

memperluas skema perdagangan emisinya secara nasional dengan dimulainya 

pembangunan sistem perdagangan emisi di tujuh wilayah China.27 Pada hal ini 

penulis merasa bahwa pemerintah China perlahan-lahan mulai berbenah dari 

pengembangan perekonomian yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, 
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pemanasan global kini mulai menggunakan mekanisme bersih namun tetap 

berfokus pada pertumbuhan ekonomi. 

Pada perdagangan emisi yang dicanangkan oleh China ini memiliki 

kepentingan salah satunya yakni untuk menjadi hegemon di sistem internasional 

mengenai isu lingkungan dan perubahan iklim. Pada awalnya berencana China 

bekerja sama dengan Amerika Serikat mengenai pembangunan skema dan sistem 

perdagangan emisi ditujuh wilayah di China pada masa pemerintahan Obama. 

Kerja sama sempat terjalin sampai dengan adanya The US-China Joint 

Announcement on Climate Change pada masa pemerintahan Obama 2014 yang 

mana keduanya bersepakat untuk membahas isu perubahan iklim.
28

  

Namun bergantinya presiden Amerika Serikat pada tahun 2015 dari 

Obama menjadi Trump membuat kerja sama keduanya pada isu lingkungan dan 

perubahan iklim tidak dilanjutkan karena Trump skeptis terhadap perubahan iklim 

dan memilih keluar dari Perjanjian Paris. China kemudian memanfaatkan 

momentum tersebut dengan menggandeng Uni Eropa sebagai partner dalam 

mewujudkan rencana pembangunan lima tahun yang ke 12 yakni mengenai 

pembangunan skema perdagangan emisi secara nasional di China. Selain itu 

kekosongan posisi politik pemimpin dalam isu lingkungan  membembuat China 

memiliki posisi tawar-menawar yang besar untuk mencapai kepentingan dalam 

sistem internasional.  

Dibangunnya skema perdagangan emisi nasional di China menurut 

beberapa ahli melebihi skema perdagangan emisi dari negara atau kawasan lain 
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seperti Uni Eropa. Hal itu terjadi dikarenakan skema perdagangan emisi nasional 

China mencakup 1.700 perusahaan listrik dan 3 miliar ton total emisi gas rumah 

kaca yakni CO2 yang mana skema tersebut dua kali lebih besar dari Uni Eropa.
29

  

Pemerintah China berharap dengan mengembangkan pembangunan skema 

perdagangan emisi di tujuh wilayah mampu memberikan dorongan untuk 

mengimplementasikan penyebaran penggunaan skema perdagangan emisi secara 

nasional. Jika skema perdagangan emisi nasional di China tidak mengalami 

kendala dan kegagalan maka China dapat menjadi hegemon dalam sektor 

perdagangan emisi karena cakupan skema yang luas dan China merupakan negara 

dengan penghasil emisi terbesar di dunia.30 

 Sehingga China nantinya dapat menguasai pasar perdagangan emisi 

internasional dan mengalahkan skema perdagangan emisi lain didunia. Apabila 

pasar perdagangan emisi sudah dikuasai oleh China maka pemerintah China dapat 

dengan mudah untuk memainkan harga pasar emisi. Hal itu dikarenakan China 

memiliki power  lebih dalam posisi tawar dalam pasar perdagangan emisi dunia.31 

Kerja sama perdagangan emisi antara China dan Uni Eropa nantinya bisa 

membawa manfaat yang baik karena di dalam MoU kerja sama tersebut China 

nantinya akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman dari Uni Eropa 

selaku organisasi supranasional yang memiliki banyak pengalaman dibidang 

perdagangan emisi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh China untuk kemudian 
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belahar dari Uni Eropa dan mengimplementasikannya pada skema perdagangan 

emisi di tujuh wilayahnya. 

Selain itu posisi China yang saat ini telah beralih dari yang dulunya skeptis 

terhadap isu lingkungan dan kini menjadi role model bagi negara lain dalam 

mematuhi kewajiban penurunan emisi dengan menggunakan mekanisme bersih 

perdagangan emisi. Posisi China dalam hal ini membawa dampak bagi China 

selain untuk menjadi hegemon pada sektor pedagangan emisi juga membawa 

manfaat lain dalam pasar ekspor teknologi bersih dan terbaharukan China seperti 

panel surya. China merupakan eksportir terbesar panel surya dan teknologi 

terbaharukan lain di dunia yang mana dengan posisi China yang saat ini 

melakukan implementasi perjanjian Paris membuat negara lain memilih produk 

China sebagai pilihannya disamping harga teknologi terbaharukan yang lebih 

murah dan canggih.32 

5.2.3 Menghilangkan Label Buruk China dalam Isu Lingkungan dan 

Perubahan Iklim 

China di dalam negosiasi multilateral kerap kali dianggap oleh negara-

negara maju sebagai negara yang buruk dalam menangani kerusakan lingkungan 

akibat polusi emisi CO2  yang dikeluarkan dari proses industrialisasi. Peralihan 

dari perekonomian China pada sektor industri agraris menjadi pertumbuhan 

perekonomian berbasis industri manufaktur membuat China berkembang pesat 

menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia dibawah Amerika Serikat. 

Perekonomian yang tumbuh dan menjadikan China sebagai negara berkembang 
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yang maju dalam hal ekonomi tapi tidak diimbangi dengan harmonisasi pada 

lingkungan.  

Negara China dalam setiap partisipasinya pada negosiasi lingkungangan 

multilateral seperti negosiasi G77 atau organisasi negara berkembang maupun 

Konferensi Kopenhagen menolak untuk menurunkan target emisi nasionalnya. 

Pemerintah China pada saat itu ingin membangun perekonomian nasional dalam 

negeri sebagai fokus utama dalam kepentiongan nasionalnya.33 Dalam hal ini 

pertumbuhan ekonomi mulai dilakukan pada era kepemimpinan Mao Zedong dan 

meningkat karena keterbukanya ekonomi China pada era kepemimpinan Deng 

Xiaoping, Jeng Jiamin dan Hu Jintao. Pada kepemimpinan tersebut kemudian 

China tidak mengeluarkan kebijakan dalam hukum yang mengikat pada target 

pengurangan emisinya. Namun pada era kepemimpinan Xi Jinping China mulai 

berbeda yakni China mulai menerapkan kebijakan baru yang membawa 

pemerintahan China berfokus pada isu lingkungan dan perubahan iklim.34  

Kebijakan tersebut salah satunya adalah mengenai penggunaan mekanisme 

efektif dalam mencegah perubahan iklim yaitu perdagangan emisi. Kerja sama 

perdagangan emisi antara China dan Uni Eropa telah direncanakan oleh China 

sejak lama. Hal tersebut kemudian di dukung oleh pemerintah China yakni 

Presiden Xi Jinping beserta Perdana Menteri Li Keqiang dalam Konferensi China- 

Uni Eropa yang ke 20.35 Dalam satu konferensi tersebut keduanya membuat suatu 

perjanjian kerja sama yang akan dilakukan kedepannya. Salah satu kerja sama 
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tersebut adalah untuk memperluas kerja sama perdagangan emisi antara China dan 

Uni Eropa. 

Dalam kerja sama tersebut penulis melihat adanya kepentingan yang ingin 

dicapai oleh China dalam perdagangan emisi yaitu menghilangkan label buruk 

China mengenai isu perubahan iklim dan lingkungan. Hal itu dikarenakan negara-

negara di dunia menganggap China lalai dalam menangani masalah-masalah 

lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti polusi, pemanasan 

global, mencairnya es dikutub utara dan selatan maupun masalah lainnya. China 

dianggap tidak patuh untuk turut serta menargetkan penurunan emisi secara 

nasional. Sehingga China kemudian berupaya menggunakan mekanisme 

perdagangan emisi sebagai upaya efektif untuk mengurangi emisi nasional. 

Kemudian perdagangan emisi ini dikembangkan dengan bantuan dari Uni Eropa 

yang mana memiliki tujuan agar skema dan sistem perdagangan emisi di China 

memiliki kapabilitas yang baik seperti skema perdagangan emisi Uni Eropa.36 

China menginginkan citra positif dari negara lain dalam memandang 

negaranya yang mana seiring dengan kemajuan ekonomi maka China ingin terus 

dihormati oleh negara-negara dalam sistem internasional. Dimana China awalnya 

merasa tertekan karena dunia internasional menganggap negaranya buruk dalam 

posisinya di dalam isu perubahan iklim dan lingkungan. Selain itu Amerika juga 

pernah mengkritik China karena emisi yang dikeluarkan lebih tinggi dari negara-

negara maju. Hal itu menjadikan Amerika Serikat, negara maju dan berkembang 
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yang berfokus pada isu lingkungan menganggap China tidak adil karena tidak 

turut melakukan tanggung jawab dalam mencegah perubahan iklim.37  

Dalam hal ini China sebenarnya skeptis karena negaranya merupakan 

negara berkembang yang seharusnya tidak turut untuk memberikan target emisi 

seperti negara maju. China awalnya merasa rezim dan organisasi lingkungan 

seperti UNFCCC, Protokol Kyoto tidak efektif dalam pembuatan kebijakan. 

Namun seiring dengan bergantinya pemimpin, China mulai berbenah dan 

memiliki ketertarikan dalam pengurangan emisi menggunakan skema 

perdagangan emisi.38 Sehingga penulis melihat bahwa China memiliki 

kepentingan di dalam kerja sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa. Dimana 

China memanfaatkan keputusan dalam kerja sama tersebut untuk dalam 

membentuk citra positif dan menghilangkan label buruk China dalam isu 

lingkungan dan perubahan iklim. 

5.2.4 Memperluas Pasar Perdagangan Emisi 

Kepentingan China dalam kerja sama perdagangan emisi dengan Uni 

Eropa pada tahun 2018 salah satunya juga untuk memperluas pasar perdagangan 

emisi. Hal itu tertuang dalam perjanjian MoU diantara keduanya yang salah 

satunya membahas mengenai kerja sama pasar perdagangan emisi di China dan 

Uni Eropa. Perdagangan emisi di China ialah suatu mekanisme besar yang 

dibangun untuk mengurangi banyaknya gas rumah kaca dalam hal ini yakni CO2 

yang dihasilkan oleh proses industrialisasi di China. 
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Pasar perdagangan emisi yang dibangun di China saat ini lebih berfokus 

pada tujuh wilayah utama yakni Beijing, Tianjing, Hubei, Guangdong, Shanghai, 

Shenzen, Chongqing. Dimana China mengawali pembangunan proyek 

percontohan di tujuh wilayah tersebut. Dalam hal ini sistem skema perdagangan 

emisi membuat perusahaan dapat mengeluarkan emisi lebih dari ketetapan yang 

ditentukan oleh pemerintah dengan kata lain perusahaan harus membeli kredit 

atau ijin emisi dari perusahaan atau lembaga pemerintah. Pemerintah China baik 

presiden Xi Jinping, lembaga NDRC maupun Kementerian Ekologi dan 

Lingkungan terus berupaya agar menjadikan skema perdagangan emisi di China 

terus meluas dari level awalnya hanya diwilayah provinsi dan kota di China 

meluas menjadi skala nasional.
39

 

Proyek percontohan perdagangan emisi dilakukan bertahap oleh China 

diawali dengan diadakannya pelatihan, peningkatan kapasitas maupun kapabilitas 

skema perdagangan emisi serta diperlukan adanya dialog-dialog yang dilakukan 

oleh para ahli China dengan para ahli dari Uni Eropa yang telah memiliki banyak 

pemahaman lebih akan hal tersebut. Pengalaman penting dari Uni Eropa nantinya 

akan digunakan China dalam perkembangan pembangunan perdagangan emisi di 

negaranya.
 40

 Selanjutnya apabila pada tahap pelatihan dan pengembangan 

berhasil dilakukan dengan baik maka China dapat masuk ke fase selanjutnya yaitu 

pada pengaturan regulasi yang jelas mengenai penetapan batas emisi, harga emisi 

maupun aturan umum mengenai monitoring, reporting dan verifikasi pada 

perusahaan-perusahaan yang mengikuti pasar skema perdagangan emisi nasional 

yang dibangun. 
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Dalam hal ini seluruh pemerintah yang berada diwilayah proyek 

percontohan bekerja sama dengan NDRC untuk kemudian mengatur mekanisme 

pasar perdagangan emisi yang dilakukan oleh berbagai aktor perekonomian yang 

masuk dalam mekanisme pasar  perdagangan emisi. Ambang batas kepatuhan 

pengeluaran emisi yang dikeluarkan oleh masing-masing di tujuh wilayah 

memiliki perbedaan. Selain itu batasan emisi yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

China juga berbeda tiap wilayah yang mana Beijing membatasi 57% emisi total 

kota, Shanghai membatasi 57% emisi total kota, Guangdong membatasi 635 

entitas di Provinsi, Tianjin membatasi 60% emisi total kota, Hubei membatasi 

emisi 35% dari total provinsi dan Chongqing membatasi 242 perusahaan di 

Provinsi.
41

 

Perdagangan emisi di China pada tahun 2017 tujuh proyek percontohan 

perdagangan emisi telah mencakup sekitar 3000 entitas dari lebih dari 20 sektor 

industri Dimana China berhasil menjual sekitar 200 juta T/CO2 dengan total nilai 

perdagangan mencapai 45,1 juta yuan dengan penjualan kisaran harga emisi 

antara 1-123 yuan per T/CO2.42 Selanjutnya kerja sama perdagangan emisi 

mendapatkan dana bantuan dari Uni Eropa berupa dana bantuan teknis pelatihan 

dan pengembangan kapabilitas di China.  

Pada MoU kerja sama perdagangan emisi antara China dan Uni Eropa 

memberikan prospek baik bagi China untuk masuk ke dalam pasar perdagangan 

emisi di wilayah Eropa. Namun penulis masih melihat bahwa pasar perdagangan 
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emisi di China masih menghadapi beberapa resiko kedepannya perdagangan emisi 

di China masih baru dan belum mapan. Pasar emisi berbeda dengan perdagangan 

barang dan jasa sehingga suatu saat muncul adanya ketidakpastian pada harga 

emisi dan pasokan emisi. Selanjutnya pada sisi likuiditas China masih belum 

maksimal dalam desain pasar, kepatuhan terhadap perdagangan serta kurang 

transparan informasi kebijakan dan data mengenai pasar perdagangan.
43

. Sehingga 

dalam hal kerja sama perdagangan emisi ini China harus untuk lebih baik dalam 

mengatur sistematika pasar nasional untuk dapat memperluas pasar. 

5.3 Ideas in State 

Dalam teori state centric, kebijakan luar negeri lingkungan dapat 

dipengaruhi oleh ideas atau ide dan gagasan yang ada di dalam suatu negara. Pada 

hal ini penulis ingin menjelaskan mengenai  ada atau tidaknya ide dan gagasan 

yang mempengaruhi China dalam keputusannya untuk melakukan kerja sama 

perdagangan emisi dengan Uni Eropa pada tahun 2018. 

5.3.1 Karakteristik Pemimpin Negara 

 Era kepemimpinan Xi Jinping membawa perubahan baru bagi China yang 

mana Presiden Xi Jinping memiliki pengaruh cukup kuat dalam politik 

pemerintahannya. Selain itu ia telah memperkuat legitimasi Partai Komunis China 

(PKC) dengan cara memperketat kontrol ideologis dan menghidupkan prinsip 

Maois dan Marxis di China. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan presiden Xi 

Jinping bagi anggota partainya untuk menerapkan prinsip Maois dan Marxis 

dengan tujuan memperkuat kepercayaan pada komunisme dan sosialisme sesuai 
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dengan karakteristik China.44 Partai Komunis China mendukung adanya 

harmonisasi sehingga fokus kebijakan China tidak hanya pada sektor ekonomi 

tetapi juga lingkungan. Hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan Partai Komunis 

China yakni merealisasikan komunisme dengan keterbukaan ekonomi dan 

harmonisasi dengan karakter China sendiri dalam jangka panjang. 

Presiden Xi Jinping memiliki wibawa yang cukup baik layaknya Mao 

Zedong dan Deng Xiaoping dalam pemerintahan di China. Pada hal ini Xi Jinping 

memiliki pemikiran baru untuk menjadikan China masuk kepada fase baru „‟New 

Era‟‟ yang mana China akan melakukan reformasi pembangunan secara seimbang 

untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih 

baik.
45

 Pada era ini Xi Jinping memiliki slogan „’Chinese Dream‟‟ yang memiliki 

arti bahwa visi China akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan 

polusi, serta mendukung proyek One Belt One Road China. 

Pemerintahan Xi Jinping telah merubah China yang dulunya hanya berfokus 

pada pertumbuhan ekonomi saja kini mulai melakukan harmonisasi dalam sektor 

lingkungan. Hal ini mengingat bahwa China terkenal dengan krisis lingkungan 

yang terjadi seperti polusi, penurunan kualitas udara, air maupun degradasi lahan. 

Presiden Xi yang didukung oleh PKC pada Kongres ke 18 PKC mengeluarkan 

konsep Eco-civilization atau peradaban ekologi yang memiliki maksud bahwa 

China berusaha untuk mendorong kemajuan dengan berbasis harmonisasi pada 

                                                             
44

 Angela Stanzel, China’s New Era With Xi Jinping Characteristic, (2017), 

https://www.ecfr.eu/publications/summary/chinas_new_era_with_xi_jinping_characteristics7243 

diakses 7 Juni 2019, hlm 2 
45

 Angela Stanzel, China’s New Era, hlm 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecfr.eu/publications/summary/chinas_new_era_with_xi_jinping_characteristics7243%20diakses%207%20Juni%202019
https://www.ecfr.eu/publications/summary/chinas_new_era_with_xi_jinping_characteristics7243%20diakses%207%20Juni%202019


perlindungan  lingkungan.
46

 Dalam hal ini mendorong pemikiran Xi Jinping 

China yang berbasis ekologis menjadi jaminan dasar bagi china untuk terus 

melakukan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan memasuki era baru 

yakni peradaban ekologis. 

Sejak China dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, ada banyak ide-ide, 

penilaian dan langkah baru yang diambil untuk membangun peradaban ekologis 

yang dapat meningkatkan perekonomian serta sosial. Latar belakang pemikiran 

Sejak awal Presiden Xi Jinping masuk kedalam Partai Komunis China ia 

mengamati bahwa beberapa tahun terakhir China mengalami masalah serius 

kerusakan lingkungan Hal itu kemudian membuat China banyak dipandang 

sebagai negara yang memiliki citra buruk dalam sisi lingkungan yang mana telah 

jauh dari karakteristik China. Banyaknya kritikan dari lokal dan internasional 

mengenai lingkungan di China membuat pemimpin China yakni Presiden Xi 

menginginkan perubahan. Kerugian yang besar akibat kerusakan dan degradasi 

lingkungan pun juga membawa presiden Xi melakukan perubahan besar dalam 

penerapan kebijakan yang berfokus pada lingkungan.
47

 

 Pandangan sisi ekologis Presiden Xi Jinping sangat luas. Hal itu dapat 

dilihat dari pemikirannya mengenai ekonomi ekologis yang saat ini diterapkan di 

dalam kebijakannya. Xi Jinping menginginkan pertumbuhan perekonomian China 

terus tumbuh. Akan tetapi meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat sisi 

lingkungan tidak boleh disepelekan. Presiden Xi Jinping menganalogikan 
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lingkungan sebagai ‘’Green water and green mountain are golden hill and silver 

mountain’’ atau air hijau dan gunung hijau yang didalamnya terdapat bukit emas 

dan gunung perak. Dalam hal itu Presiden Xi Jinping menunjukkan bahwa China 

tidak menginginkan GDP yang tinggi tapi harus menciptakan GDP yang hijau di 

China.48  

Pemerintah China dibawah kepemimpinan Xi Jinping mulai merencanakan 

untuk mengubah cara pembangunan ekonomi dan pengoptimal struktur 

pertumbuhan ekonomi yang lebih ekologis.
49

 Presiden Xi Jinping percaya bahwa 

memperkuat kedua hal tersebut akan membuat China dapat terus berkompetisi 

dengan negara lain tidaknya hanya dalam sektor ekonomi tetapi juga lingkungan. 

Peradaban ekologis yang rencananya akan dibangun di China ini juga memiliki 

tujuan baik untuk menyejahterakan masyarakat dan membangun masyarakat yang 

makmur. 

 Meskipun rencana pembangunan ekologis adalah hal yang baru di China, 

pemerintahan di dalamnya terus berusaha untuk mendirikan sistem dan 

memperbaiki peraturan maupun hukum yang bertanggung jawab kepada 

peradaban ekologis. Pada laporan Kongres Nasional PKC yang ke 18 menyatakan 

bahwa China saat ini mulai mengedepankan sosialisme secara keseluruhan sesuai 

dengan karakteristik China dan peradaban ekologis yang harmoni. Pada hal ini 

kontruksi peradaban ekologis nantinya akan dilakukan dan diimplementasikan 

disetiap tingkat kelembagaan di China baik nasional maupun lokal. 
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 Pembangunan ekonomi dan sosial di China kedepannya akan lebih 

berkelanjutan karena memasukkan orientasi lingkungan didalamnya.
50

 

 Selain melakukan peningkatan pada pengaturan dan hukum ekonomi 

maupun sosial di China, Presiden Xi Jinping juga berencana untuk menetapkan 

garis merah pada wilayah yang terkena dampak degradasi lingkungan. Wilayah 

tersebut kemudian akan dilakukan pembenahan dan mewujudkan pengelolaan 

yang ramah lingkungan. Presiden Xi Jinping juga terus berupaya untuk 

mendorong inovasi dan meningkatkan dukungan ilmiah sekaligus teknologi untuk 

menerapkan peradaban ekologis. Xi menekankan untuk mempromosikan proyek-

proyek ilmiah dan pengembangan tekonolgi. Melalui saran pengetahuan ilmiah 

dan teknologi akan menemukan penyebab dan solusi dari masalah lingkungan 

yang terjadi di China.
51

  

Presiden Xi Jinping juga menghibau masyarakat serta birokrasi pemerintah 

China untuk mematuhi pemikiran sistem peradaban ekologis serta desain 

kontruksi lingkungan ekologis yang dibuat oleh pemerintah China dibawah 

naungan PKC. Promosi mengenai peradaban ekologis harus dilakukan untuk 

kemajuan pendidikan berbasis lingkungan di China karena mengintegrasikan etika 

ekologis kepada sistem nilai sosialis. Advokasi dan evaluasi mengenai upaya 

perlindungan lingkungan harus dilakukan agar tercipta rasa tanggung jawab dari 

masyarakat publik dan partisipasi semua pihak.
52
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Pada upaya pengurangan emisi yakni dengan sistem perdagangan emisi 

yang dilakukan di China, Presiden Xi Jinping sangat mendukung hal tersebut. Hal 

itu masuk sebagai rencana pembangunan ekologis yang nantinya akan 

dikembangkan di China. Skema perdagangan emisi yang dibangun di tujuh 

wilayah nantinya berkembang ke nasional digunakan untuk mengurangi karbon 

emisi yang banyak dihasilkan di China. Rencana pembangunan lima tahun yang 

ke 12 dan 13 pada era kepemimpinan Xi Jinping turut memasukkan perdagangan 

emisi sebagai mekanisme efektif dalam mengurangi emisi dengan tetap 

membangun pertumbuhan ekonomi melalui pasar karbon yang ada dilevel 

nasional maupun internasional. Dalam hal perdagangan emisi pemerintah terus 

berupaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.  

Sehingga pada tahun 2018 China melakukan kerja sama perdagangan emisi 

dengan Uni Eropa. Hal itu mendapatkan dukungan dari presiden Xi Jinping dan 

ketua state council  yaitu Le Keqiang pada konferensi Uni Eropa China yang ke 

20. Kerja sama tersebut diharapkan akan mewujudkan tujuan China dalam 

harmonisasi alam serta meningkatan pengetahuan dan pengembangan kapasitas 

untuk mengurangi emisi dengan cara efektif dan rendah biaya yakni dengan 

sistem perdagangan emisi. Pada hal ini ide Presiden Xi Jinping dalam peradaban 

ekologis dan perdagangan emisi sebagai mekanisme efektif memberikan pengaruh 

pada keputusan China untuk melakukan kerja sama perdagangan emisi dengan 

Uni Eropa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.2 Kontribusi Ide dan Gagasan dari Ilmuwan dan NGO dalam Pembuatan 

Kebijakan Lingkungan 

Kebijakan lingkungan di China tidak serta merta diputuskan sendiri oleh 

pemerintah China. Ada keterlibatan pihak-pihak lain yang mendukung China 

untuk lebih berorientasi pada isu lingkungan. Hal itu dikarenakan China telah 

mendapat banyak kritik buruk mengenai permasalahan lingkungan yang tidak 

kunjung terselesaikan. Kesadaran pada lingkungan di China terus meningkat yang 

mana kampanye mengenai rencana peradaban ekologis terus dipublikasikan oleh 

pemerintah, NGO lokal maupun internasional maupun dari media yang ada di 

China.  

NGO lingkungan internasional yang turut serta dalam kampanye 

peningkatan perubahan iklim antara lain yaitu seperti The Climate Group, World 

Resource Institute, Greenpeace maupun World Wide Fund (WWF). Tujuan dari 

NGO internasional ini adalah untuk meningkatkan partisipasi publik agar lebih 

sadar mengenai perubahan iklim maupun bahaya emisi yang meningkat di China. 

Selanjutnya NGO lokal di China yang turut berpartisipasi dalam perubahan iklim 

dan emisi adalah iCET (Innovation Center for Energy and Transportation). iCET 

merupakan LSM yang berbasis di Beijing pada tahun 2009 bertugas untuk 

melakukan pencatatan energi dan iklim secara sukarela, selain itu memungkinkan 

perusahaan multinasional, perusahaan milik negara, pemerintah kota, rumah sakit 

maupun sekolah untuk melacak dan mengukur emisinya.
53
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NGO lokal di China yang berfokus pada isu lingkungan adalah China 

Carbon Forum yang didirikan pada tahun 2007. Memiliki tujuan untuk 

memberikan fasilitas dalam berbagi pengetahuan dan keahlian baik individu 

maupun organisasi pada sektor energi dan karbon di China. China Carbon Forum 

menyediakan platform untuk pembisnis dan NGO dalam diskusi tingkat tinggi 

dengan ilmuwan atau praktisi mengenai isu perubahan iklim yang mana China 

Carbon Forum ini turut terlibat dalam proses pembuatan keputusan di China.
54

 

Pada kerja sama perdagangan emisi di China dan Uni Eropa lembaga tersebut 

menyelenggarakan sebuah platform diskusi “Menuju dekarbonisasi: Masa depan 

perdagangan emisi di Cina dan Uni Eropa”. Diskusi tersebut dihadiri oleh ahli 

terkemuka baik perwakilan dari China maupun Uni Eropa dalam pertukaran 

wawasan mengenai masa depan perdagangan emisi keduanya.
55

  

Selain adanya ide dan gagasan dari NGO, masyarakat di China juga turut 

mendesak pemerintah China untuk lebih sadar pada isu lingkungan dengan cara 

melakukan gerakan sosial. Seperti contohnya dilakukan oleh aktivisis lingkungan 

dan masyarakat di jalanan Beijing pada 2013-2014 dengan cara demonstrasi. Hal 

itu dilakukan oleh masyarakat di China melawan masalah lingkungan seperti 

polusi, hujan asam akibat dari pengeluaran emisi di China. Dalam hal ini ide dan 

gagasan mengenai kebijakan lingkungan yakni perdagangan emisi juga secara 

tidak langsung dipengaruhi oleh hal tersebut. Degradasi di China memicu 
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kemarahan masyarakat yang mana pemerintah China dituntut untuk mengatasi 

permasalahan tersebut56  

Pembuatan kebijakan lingkungan di China tentunya juga melibatkan para 

ahli dan ilmuwan yang paham mengenai dinamika akar permasalahan lingkungan 

dan solusinya. Para ahli yang memiliki kontribusi sebagian besar berada di 

Beijing yang terdiri dari beberapa lembaga kecil antara lain yaitu Universitas 

Tsinghua, the Chinese Academy of Social Sciences (CASS), the State Council 

Development Research Center atau (DRC), the National Center for Climate 

Change Strategy and International Cooperation at (NCSC), dan Energy Research 

Institute (ERI).
57

  

Pihak-pihak tersebut memberikan gagasan berupa nasehat, advokasi dan 

riset mengenai green revolution di China. Gagasan yang diberikan nantinya akan 

membantu pemerintah dalam memetakan informasi dan data ilmiah mengenai 

kebijakan lingkungan di China.
58

 Selanjutnya lembaga Akademi Ilmu sosial di 

China memberikan kontribusi lain berupa riset dalam mendukung peradaban 

ekologis di China dengan memberikan data pada pemerintah mengenai langkah-

langkah yang harus dilakukan China dalam mencapainya.
59

 Kemudian pada 

Lembaga Penelitian Pengembangan Dewan Negara China juga melakukan 
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Security, (2017), 
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kontribusi penelitian mengenai perdagangan emisi yang dibangun China serta 

tantangan dalam menghadapinya.
60

  

Lembaga Pusat Nasional untuk Strategi Perubahan Iklim dan Kerjasama 

Internasional di China  berada dibawah Kementerian Ekologi dan lingkungan 

serta Institut Penelitian Energi memiliki fungsi yang hampir sama.
61

 Kedua 

Lembaga ini merupakan instansi penelitian yang memiliki tanggung jawab utama 

dalam melakukan penelitan dibidang energi dan perubahan iklim. Namun 

perbedaannya institut penelitian energi tidak hanya berfokus pada seputar 

perubahan iklim tetapi juga pada perdagangan emisi yang dibangun di China. 

Pada proses pembuatan keputusan China melakukan perluasakan kerja sama 

perdagangan emisi dengan Uni Eropa mendapatkan pengaruh dari gagasan 

maupun ide dari beberapa lembaga yang melakukan riset maupun penelitian pada 

isu perubahan iklim dan perdagangan emisi. 

 Pada hal ini penulis melihat bahwa pada pembuatan kebijakan lingkungan 

China mengenai perubahan iklim dan perdagangan emisi, terlebih dalam 

penyampaian ide dan gagasan tidak dipengaruhi oleh elit birokrasi tetapi NGO, 

masyarakat sipil dan para ahli ilmuwan di China turut terlibat. Hal itu dilihat dari 

dorongan dan aksi agar pemerintah China agar lebih berorientasi pada isu 

lingkungan khususnya mengenai perubahan iklim. Namun kontribusi pada proses 

pembuatan keputusan China melakukan kerja sama perdagangan emisi dengan 
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Uni Eropa tidak terlalu kuat dan signifikan. Hal itu dikarenakan kekuatan 

kebijakan ada dipihak birokrasi China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Penulis melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

China dalam keputusannya melakukan kerja sama perdagangan emisi dengan Uni 

Eropa pada tahun 2018 menggunakan teori state centric on environmental foreign 

policy yang ditulis oleh John Barkdull dan Paul Haris. Berdasarkan teori tersebut 

terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri lingkungan antara 

lain yaitu power within the state, interest in state dan ideas in state.  

 Pada faktor Power within the state atau kekuasaan di dalam negara, 

keputusan China dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain yaitu hubungan 

eksekutif dan legislatif, posisi pemimpin negara dan hubungan birokratik di 

China. Hubungan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif di China 

sebenarnya saling tumpang tindih dikarenakan dalam pengeluaran kebijakan luar 

negeri di China bisa dipengaruhi kuat oleh keduanya. Namun disisi ini lembaga 

eksekutif lebih dominan dalam memberikan pengaruhnya dalam pembuatan 

kebijakan kerja sama perdagangan emisi di China. 

 Hal itu dapat dilihat bahwa Presiden Xi Jinping serta Dewan Negara di 

China yakni Le Keqiang mendukung penuh kerja sama perdagangan emisi dengan 

Uni Eropa pada Konferensi Uni Eropa-China yang ke 20. Selain itu kebijakan 

domestik China dalam mencegah perubahan iklim dan pemanasan global yang 

didalamnya terdapat perdagangan emisi didukung oleh Dewan Negara dan NDRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam pelaksanaannya. Kedua lembaga tersebut mendukung dilaksanakannya 

kerja sama China dan Uni Eropa dalam mengimplementasikan perdagangan emisi. 

Selain itu posisi pemimpin yakni Xi Jinping yang lebih environmentalis membuat 

China berani mengambil langkah dalam memutuskan dan mendukung kebijakan 

dibidang lingkungan dengan kerja sama secara jangka panjang dengan Uni Eropa. 

Para era presiden Xi Jinping kemudian membuat sistem birokrasi pemerintahan 

dibawahnya juga turut berfokus pada isu lingkungan dan perubahan iklim.   

Selanjutnya pada hubungan birokratik di China, kebijakan China dalam 

pencegahan perubahan iklim dan pemanasan global yang didalamnya terdapat 

kerja sama perdagangan emisi lingkungan dominan dipengaruhi oleh tiga lembaga 

yakni Dewan Negara, NDRC dana Kementerian Ekologi dan Perlindungan 

Lingkungan. Ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga yang paling 

bertanggung jawab pada mekanisme perdagangan emisi sebagai upaya mencegah 

perubahan iklim dan pemanasan global.  

Faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan luar negeri China adalah 

Interest In State atau kepentingan yang ingin dicapai negara. Pada hal ini penulis 

melihat kepentingan China dalam kerja sama perdagangan emisi dan 

memetakannya menjadi beberapa hal. Pertama, China memiliki kepentingan untuk 

menurunkan emisi dan mencegah perubahan iklim sebagai tanggung jawabnya 

pada Perjanjian Paris. Pemerintah China akan berencana untuk terus menurunkan 

emisi sebesar 60-65% diatas level 2005 pada tahun 2030 dan sebesar 40-45% 

pada tahun 2020. Kedua, China memiliki kepentingan menjadi pemimpin dan 

hegemon pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Pemerintah China 

memanfaatkan momentum Amerika Serikat yang saat ini keluar dari Perjanjian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paris dan skeptis pada isu lingkungan dengan memberikan pengaruhnya kepada 

global bahwa China saat ini lebih berfokus pada isu lingkungan dan perubahan 

iklim.  

Ketiga, China memiliki kepentingan untuk menghilangkan label buruk 

dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Pada hal ini China sempat beberapa 

kali mendapat kritikan dalam negosiasi multilateral yakni pada negosiasi negara 

berkembang (G77) dan Konferensi Kopenhagen karena tidak mau menetapkan 

target emisinya. Sehingga keputusan China dalam kerja sama perdagangan emisi 

ini nantinya akan membawa citra baik bagi China karena mau menurunkan emisi 

dengan menggunakan mekanisme efektif perdagangan emisi. Keempat, China 

memiliki kepentingan untuk memperluas pasar perdagangan emisi. Pasar 

perdagangan emisi China saat ini masih berada pada level nasional dengan fokus 

utama pada tujuh wilayah kota dan provinsi. Kerja sama perdagangan emisi ini 

nantinya akan memperluas pasar China tidak hanya dilevel nasional tetapi juga 

internasional. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi kebijakan luar negeri China adalah Ideas 

in State atau ide dan gagasan di negara China. Pada keputusan China melakukan 

kerja sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa dipengaruhi oleh karakteristik 

pemimpin dan ada atau tidaknya kontribusi NGO, masyarakat dan ilmuwan dalam 

pembuatan kebijakan. Penulis melihat karakteristik pemimpin presiden Xi Jinping 

yang cenderung lebih environmentalis daripada presiden sebelumnya. Presiden Xi 

Jinping dan PKC mengeluarkan konsep (Eco-civilization) yang mana fokus China 

bukan lagi hanya pada sektor ekonomi tetapi juga pada faktor lingkungan harus 

seimbang dan diimplementasikan jangka panjang. Ide peradaban ekologis yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dibentuk pada era kepemimpinan Xi Jinping ini menjadi awal mula kebijakan 

yang berbasis lingkungan di China seperti pada keputusan China melakukan kerja 

sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa.  

Selanjutnya keputusan China dalam kebijakan luar negeri lingkungan 

dipengaruhi pandangan dari NGO internasional maupun lokal serta gerakan sosial 

di masyarakat. NGO dan gerakan sosial masyarakat kemudian mendorong 

pemerintah untuk mengurangi emisi serta memberikan fasilitas diskusi para ahli 

mengenai isu lingkungan dan perubahan iklim. Penulis juga melihat ada beberapa 

lembaga ilmuwan di China yang memiliki kontribusi untuk melakukan riset dan 

penelitian yang nantinya berguna dalam memberikan informasi dan data bagi 

pemerintah China dalam pembuatan kebijakan. 

Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dari ketiga faktor tersebut 

yang paling dominan dalam memberikan pengaruhnya pada keputusan China 

melakukan kerja sama perdagangan emisi dengan Uni Eropa ialah faktor power 

within the state atau kekuasaan di dalam negara. Penulis merasa bahwa kekuataan 

politik birokrasi pada pemerintah komunis China memiliki pengaruh yang besar 

dalam pembuatan kebijakan luar negeri lingkungan. Hal itu dilihat dari lembaga 

Eksekutif di China yang terdiri dari Presiden dan Dewan Negara yakni Xi Jinping 

dan Le Keqiang serta lembaga NDRC yang mempengaruhi kebijakan domestik 

China dalam mencegah perubahan iklim dan pemanasan global. Di dalam 

kebijakan tersebut China berupaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan 

emisi baik secara bilateral maupun multilateral salah satunya dengan Uni Eropa.  

Selain itu pemerintah birokrasi China mendukung hal tersebut dengan melakukan 

kerja sama tersebut pada Konferensi Uni Eropa-China yang ke 20. Dalam hal ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



China menginginkan kerja sama dengan Uni Eropa secara long term  sebagai 

upaya implementasi Perjanjian Paris. Kemudian posisi pemimpin China yakni Xi 

Jinping yang lebih environmentalis dan merupakan salah satu presiden di China 

yang mendukung perdagangan emisi menjadi mekanisme efektif dengan biaya 

rendah. Posisi pemimpin Xi Jinping yang lebih environmentalis mendukung 

China dan lembaga birokrasinya untuk melakukan kerja sama perdagangan.  

Sedangkan pada lembaga birokrasi di China yang paling mempengaruhi 

kebijakan China dalam melakukan kerja sama perdagangan emisi adalah Dewan 

Negara, Komite Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan Kementerian 

Ekologi dan Perlindungan lingkungan. Hal itu dikarenakan ketiga lembaga  

memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam isu perubahan iklim terlebih 

pada proses pembuatan kebijakan lingkungan untuk mencegah perubahan iklim 

dan pemanasan global yakni sektor perdagangan emisi secara jangka panjang 

demi untuk mencapai tujuan China dalam menurunkan emisinya dan juga untuk 

mencapai kepentingan China lainnya dalam sektor lingkungan. 

6.2 Saran 

Penelitian mengenai kebijakan China dalam melakukan kerja sama 

perdagangan emisi dengan Uni Eropa pada tahun 2018 sebenarnya masih bisa 

diteliti menggunakan berbagai macam sudut pandang. Hal itu dikarenakan dalam 

buku kebijakan luar negeri lingkungan yang ditulis oleh John Barkdull dan Paul 

Haris, kebijakan yang dikeluarkan negara tidak hanya bisa dilihat dengan 

menggunakan teori state centric. Akantetapi kebijakan luar negeri lingkungan bisa 

dilihat menggunakan teori systemic yang berfokus pada sistem internasiona dan 

teori societal  menekankan kebijakan luar negeri lingkungan sebagai pengaruh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



politik dan budaya domestik suatu negara. Hal ini akan menarik karena penelitian 

akan menjadi berbeda dan lebih memiliki variasi sudut pandang. 
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