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Abstract 

This research describes the policy of Brazil rejecting the carbon trade 
mechanisme in Conference of The Parties in 2012. This problem  began in 1999 when 
states in the world focused to discuss the global warming and joint implementation to 
counter the emission. In 2009 at the 15 meeting Conference of the parties, that dealed 
the emission trade between the annex and non annex. 

The writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and 
websites to analyze the policy of Brazil rejecting the carbon trade mechanisme in 
Conference of The Parties in 2012. The theories applied in this research are foregin 
policy decision theory from William D. Coplin and national interest concept from 
Donald. E. Nuchterlain.  

The research shows that the policy of Brazil rejecting the carbon trade 
mechanisme in Conference of the Parties is that carbon trade mechanisme giving 
disadvantage the non annex state. Because with the carbon trade Brazil have to keep 
the forest and prohibit to increase the Industrialization. The state that can explore the 
industrialization is just the annex state. 

    
Key words: carbon trade, global warming, policy. 

 
Pendahuluan 

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik luar negeri yang menganalisis 
kebijakan Brazil menolak mekanisme trading carbon dalam Conference of the 
Parties tahun 2012. Secara khusus penelitian ini difokuskan pada faktor yang 
memotivasi pemerintah Brazil menolak mekanisme jual beli karbon antar negara 
didunia internasional dalam rangka pengurangan tingkat emisi gas dunia yang 
berdampak pada kerusakan lingkungan dunia. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan 
fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan perkembangan konferensi dunia 
mengenai isu lingkungan hidup serta posisi Brazil dalam konferensi lingkungan 
hidup. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai faktor yang 
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memotivasi pemerintah Brazil menolak mekanisme jual beli karbon antar negara 
didunia internasional dalam rangka pengurangan tingkat emisi gas dunia. 

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (library research). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan 
permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari 
buku-buku., majalah-majalah, jurnl, suratkabar, bulletin, laporan tahunan dan 
sumber-sumber lainnya.Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses 
pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. 

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan 
yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam 
penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah antara tahun 
2009-2012 pada masa rentang kesepakatan emisi gas sampai pada kesepakatan di 
Doha. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal 
yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari 
kajian penelitian ini. 

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam 
menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat 
untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti 
tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, 
dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam 
menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi 
frame bagi peneliti.  

Penulis menggunakan pendekatan realis yang mempunyai tema Struggle for 
power and security. Hubungan internasional ditandai dengan anarki, segala cara 
dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Morgenthau menyatakan bahwa 
super power adalah fokus utama hubungan internasional, power adalah alat untuk 
mencapai kepentingan nasional (national interest).1 Perspektif Realis memiliki tiga 
asumsi dasar. Asumsi utama yaitu negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini, 
hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat, 
dengan demikian faktor kemanan dilihat dalam konteks kepentingan nasional. 

Asumsi kedua adalah dari pendekatan politik dan kemanan yaitu dengan cara 
menilai fungsi kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri. Asumsi ketiga adalah 
adanya hirarki yang jelas dari pokok-pokok permasalahan yang mendominasi politik 
internasional.  Penelitian ini difokuskan pada kajian diplomasi dengan menggunakan 
teori analisa kebijakanluar negeri oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, teori-teori 
yang berhubungan dengan diplomasi dan juga power sebagai kekuatan nasional yang 
merupakan konsep pendukung dari suatu proses pelaksanaan diplomasi. 

Tingkat analisa yang digunakan adalah negara bangsa (nation state) dengan 
alasan bahwa objek utama dalam hubungan internasional adalah perilaku negara 

                                                             
1 Hans Morgenthau. Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace. 1973.  New York: 
Knopf. Hlm 25  
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bangsa, dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada 
dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Tingkat analisa 
bangsa dipakai dalam menjelaskan kebijakan yang sudah tercipta yang mewakili 
sebuah negara. Tingkat analisa ini mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan 
dan yang paling kuat dalam percaturan interaksi kehidupan dunia. Negara relatif 
bebas untuk menentukan kebijakan apa yang harus diikuti.2 Maka dari itu Brazil 
sebagai sebuah negara yang berdaulat memperlihatkan kemampuan dan hasil dari 
kegiatan itu. 

Analisa manuver diplomatik dan tindakan-tindakan diplomatik negara lain 
dapat dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik atau 
kebutuhan ekonomi dan sosial dalam negeri.3 Kondisi dalam negeri menentukan 
kebijakan luar negeri yang akan dicapai melalui jalur diplomasi. Menggunakan 
tingkat analisa negara bangsa dengan menitikberatkan pembahasan pada kebijakan 
Brazil menolak mekanisme trading carbon dalam Conference of the Parties.   

Level analisa berasal dari anggapan bahwa prilaku setiap negara sebenarnya 
bergantung pada prilaku negara lainnya dalam sebuah sistem internasional. Untuk 
menerangkan sistem yang abstrak ini bisa dipakai analogi yang lebih sederhana yaitu 
sistem sirkulasi tubuh manusia, yang terdiri dari nadi, arteri, organ dan sel - sel yang 
secara keseluruhan harus bekerja dan berfungsi secara baik untuk kelancaran dalam 
sistem dan akhirnya menghasilkan tubuh yang sehat dan performa yang baik. 
Demikian juga dunia internasional, ia juga memiliki sub sistem yang saling berkaitan 
satu sama lain.4 

Interaksi antarnegara dalam paradigma hubungan internasional banyak 
ditentukan oleh politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri tersebut 
merupakan kebijaksanaan suatu negara  untuk mengatur hubungan luar negerinya. 
Politik luar negeri ini merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional negara tersebut 
dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi, dan hal tersebut lazimnya 
disebut kepentingan nasional. Tujuan politik luar negeri merupakan mewujudkan 
kepentingan nasional negaranya. Tujuan tersebut memuat gambaran atas keadaan 
negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan. 

Setiap negara di dalam sistem politik internasional bertanggung jawab 
terhadap keamanan dan kemerdekaannya sendiri (Struggle for power), kedudukan 
negara lain dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan kepentingannya 
yang mendasar. Maka secara umum, negara-negara merasa tidak aman sehingga 
timbul rasa ketakutan dan ketidakpercayaan satu sama lain. Mereka menjadi sangat 
fokus dengan kekuatannya masing-masing dengan maksud untuk mencegah 
terjadinya penyerangan oleh negara lain. 

                                                             
2 Theodore A. Coloumbis & James E Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan 
power, Bandung: Putra Abardin, 1990, hal 127 
3 Mohtar Mas’oed.  Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi. LP3ES, Yogyakarta. 1990. Hlm 45 
4 K J. Holsti. Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis. 1992. Bandung: Binacipta. Hlm. 16 
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Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional yang digunakan 
oleh Donald E. Nuchterlain. Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan 
sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan 
negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.5 Kepentingan nasional inilah 
yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan 
keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional yang dirumuskan oleh Donald E. 
Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu: 

1. Defense Interest: Kepentingan untuk melindungi negara atau rakyat dari 
ancaman fisik dari negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem 
suatu negara. 

2. Economic Interest: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara 
ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain dimana hubungan 
perdagangan yang dilakukan dengan negara lain akan memberikan 
keuntungan. 

3. World Order Interest: Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan 
pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu 
negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat 
beroperasi diluar batas negara dengan aman. 

4. Ideological Interest: Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap 
serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang 
masyarakat dari suatu negara yang berdaulat.6 
Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka kepentingan Brazil 

menolak mekanisme trading carbon dalam Conference of the Parties tahun 2012 
dalam bentuk Economic Interest. Berdasarkan kepentingan ekonomi maka 
kepentingan Brazil menolak perdagangan karbon adalah Brazil dilarang 
mengembangkan sektor industri dengan tetap mempertahankan hutan tropisnya. 

Secara umum, politik luar negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat 
formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan 
memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.7 Politik 
luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada 
negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar 
negeri (foreign policy) merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap dan arah serta 
sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan 
nasional didalam percaturan dunia internasional.8 

                                                             
5 Donald E. Nucterlain. National Interest A new Approach, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57  
6 Ibid.  
7 Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. 
Remaja Rosdakary, Bandung 2005 hal 35. 
8 Perwita dan Yani, Pengantar Hubungan Internasional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2005 hal 
47 
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Dengan kemampuannya, segenap daya bangsa baik yang manifest maupun 
latent yang meliputi segala sumber daya yang melekat pada bangsa yang 
bersangkutan. 

Strategi politik luar negeri adalah output. Sedangkan input berasal dari 
kondisi-kondisi lingkungan ekstern dan intern yang dikonversi menjadi input, melalui 
proses pemahaman situasi yang dikaitkan dengan penentuan tujuan yang akan 
dicapai, mobilisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan upaya-upaya nyata dalam 
merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan.9 

 
Determinan ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. 

Setiap negara merumuskan kebijakan politik luar negeri, tetapi tidak akan mungkin 
mengatur dan menetapkan proses dinamika internasional sebagai akibat dari interaksi 
yang terus menerus antara bangsa-bangsa di dunia. 

Politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik 
nasioanl untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk menetapkan 
tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai-nilai yang 
terdapat dalam sistemnya.10 

Politik luar negeri merupakan strategi  atau rencana tindakan yang 
dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi 
negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk 
mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi 
kepentingan nasional.11 

Dalam pembuatan kebijakan atau keputusan disini, para pembuat keputusan 
atau pemerintah tidak dengan begitu saja memutuskan. Setidaknya ada beberapa 
tahapan yang harus di lakukan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan 
luar negeri. Berikut adalah langkah utama yang harus dilakukan dalam proses 
pembuatan kebijakan politik luar negeri, yaitu:12 

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk dan tujuan 
yang spesifik. 

2. Menetapkan faktor yang situasional di lingkungan domestik dan internasional 
yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri. 

3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki. 
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas 

nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan 
yang ditetapkan. 

5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan. 

                                                             
9 K.J. Holtsi, Politik Internasional : Kerangka Analisis Pedoman Ilmu, Jakarta, 1987, hal 88. 
10 Ibid, Hal. 133 
11 Jack C. Plano. Roy Olton, “Kamus Hubungan Internasional” cetakan kedua , penerbit Putra A 
Bardin, cv 1999. hal 5-6  
12 Ibid. Hlm 16 
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6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah 
berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Graham T. Allison mengenai 

tiga model kebijakan luar negeri. Menurut Graham T. Allison, ada tiga macam model 
analisis yang dapat digunakan untuk mengkaji pembuatan kebijakan luar negeri suatu 
Negara, yaitu sebagai berikut:13  

1. Model Aktor rasional, yaitu: Kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan 
pertimbangan dan perhitungan aktor-aktor politik. 

2. Proses Organisasi, yaitu: Kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan proses 
alami (Sistematis) oleh para aktor pemerintah. Proses organisasi, dalam model 
ini, negara diasumsikan sebagai organisasi yang memiliki berbagai organ 
dengan fungsi berbeda, yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama dari 
organisasi tersebut. Pada model proses organisasi ini, masalah yang muncul 
adalah bagaimana sebuah keputusan yang diambil berdasarkan standard 
operating procedures dalam pemerintahan cenderung diasumsikan 
predictable dan tetap sesuai pola aksi tertentu.  

3. Politik Birokratik: Gabungan dari kedua model diatas. Proses hubungan luar 
negeri dibuat  berdasarkan kerjasama antar elemen pemerintah dan kelompok 
kepentingan. Dalam proses ini, perumusan kebijakan luar negeri terjadi 
dengan adanya interaksi diantara pemerintah dan kaum swasta 
Model Graham T. Allison tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dalam 

pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, unsur domestik, baik itu berupa nilai-
nilai yang dianut pemimpin, kepentingan para birokrat, sampai pada cara pemimpin 
menganalisa situasi domestik sangat berpengaruh. Dalam model ini politik luar negeri 
dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional. Pembuatan keputusan luar 
negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. 

Dari teori Graham T. Allison, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
Brazil menolak mekanisme trading carbon dalam Conference of the Parties 
didasarkan pada politik birokratik. Kebijakan Brazil dalam menolak mekanisme 
perdagangan karbon dalam konferensi Doha tahun 2012 dapat dilihat dari peran 
politik birokratik didalam pemerintahan Brazil melalui Perwakilan Pemerintah Brazil 
dalam Conference of The Parties. Hal ini tentu saja didasarkan dari pandangan 
pemerintah Brazil terhadap mekanisme perdagangan karbon yang secara kepentingan 
merugikan pemerintah Brazil khususnya dampak pada penundaan pembangunan 
ekonomi di Brazil. 

Pembahasan dan Hasil Penelitian 
Pada awalnya, masalah lingkungan kurang mendapat perhatian serius bagi 

masyarakat dunia pada umumnya karena dampak yang ditimbulkan belum terasa. 
Tetapi seiring dengan perubahan waktu dan semakin banyaknya fenomena alam yang 

                                                             
13 Mochtar mas`oed, ilmu hubungan internasional"Disiplin dan Metodologi" edisi revisi hal 223 
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terjadi dan belum dapat dijelaskan secara ilmiah, orang-orang mulai memperhatikan 
masalah lingkungan.  

Awal mulanya, pada tahun 1972 di Stockholm, diadakan Konferensi PBB 
tentang Lingkungan Hidup Manusia (Human Environmental). Ini adalah kali 
pertamanya masyarakat internasional bertemu pertama kalinya untuk membahas 
situasi lingkungan hidup secara global. Kemudian pada peringatan ke 20 tahun 
pertemuan Stockholm tersebut, digelarlah kembali konferensi bumi dan lingkungan 
hidup di Rio de Jainero tahun 1992.  

Pada konferensi tahun 1992 inilah ditandatanganinya Konvensi PBB untuk 
Perubahan Iklim, United Nations Framework Convention of  Climate Change 
(UNFCCC) yang memiliki tujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer 
hingga berada di tingkat aman. Untuk menyelesaikan masalah perubahan iklim yang 
diakibatkan dari pemanasan global (global warming) Desember 1997 di Kyoto, 
Jepang. Maka telah ditandatangani Protokol Kyoto oleh 84 negara dan tetap terbuka 
untuk ditandatangani / diaksesi sampai Maret 1999 oleh negara-negara lain di Markas 
Besar PBB, New York.  

Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja 
PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) sebuah persetujuan internasional mengenai 
pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk 
mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca 
lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah 
atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan 
global. Protokol ini berkomitmen bagi 38 negara industri untuk memotong emisi 
GRK mereka antara tahun 2008 sampai 2012 menjadi 5,2% di bawah tingkat GRK 
mereka di tahun 1990. 14 

Beberapa mekanisme dalam Protokol Kyoto yang mengatur masalah 
pengurangan emisi GRK, yaitu :15 

1. Joint Implementation (JI), mekanisme yang memungkinkan negara-negara 
maju untuk membangun proyek bersama yang dapat menghasilkan kredit 
penurunan atau penyerapan emisi GRK.  

2. Emission Trading (ET), mekanisme yang memungkinkan sebuah negara maju 
untuk menjual kredit penurunan emisi GRK kepada negara maju lainnya. ET 
dapat dimungkinkan ketika negara maju yang menjual kredit penurunan emisi 
GRK memiliki kredit penurunan emisi GRK melebihi target negaranya. 

3. Clean Development Mechanism (CDM), mekanisme yang memungkinkan 
negara non-ANNEX I (negara-negara berkembang) untuk berperan aktif 
membantu penurunan emisi GRK melalui proyek yang diimplementasikan 
oleh sebuah negara maju. 
Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan 

pertemuan multi-lateral tahunan yang diadakan di berbagai lokasi berbeda di seluruh 
                                                             
14 Diakses dari.http://www.pelangi.or.id/media.php?mid=152. Pada tanggal 10 Januari 2010 
15 Ibid. Hlm 2 
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dunia, di bawah sponsor dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berfungsi sebagai 
forum bagi negara-negara di dunia untuk membahas masalah perubahan iklim. 
Konferensi ini berupaya untuk mengatasi dan meminimalkan ancaman pemanasan 
global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca seperti karbondioksida.16 

Pada tahun 2012 negara-negara didunia internasional kembali mengadakan 
konferensi lingkungan hidup. Konferensi ini dihadiri oleh pejabat dan kadang-kadang 
oleh kepala negara dari berbagai negara anggota PBB, dan umumnya sangat disoroti 
oleh kelompok-kelompok advokasi lingkungan. Akibatnya, konferensi ini tertutup 
bagi media.  

Konferensi 2012 diselenggarakan di Qatar National Convention Centre, Doha, 
Qatar, dan dihadiri oleh sekitar 17.000 partisipan, menjadi konferensi terbesar yang 
pernah diselenggarakan di Qatar.17 Konferensi ini umumnya disebut dengan 
konferensi COP18/CMP 8, yang secara teknis keduanya berbeda, namun juga 
berkaitan erat dan saling terintegrasi. Pada tahun 2012, konferensi UNFCCC 
berfungsi sebagai payung bagi tujuh kelompok pertemuan terkait yang disebut 
konferensi UNFCCC Doha 2012. 

Konferensi 18 mengenai Conference of The Parties menghasilkan 
keseimpulan bahwa Atas keberatan dari beberapa negara lainnya, yang berjudul The 
Doha Climate Gateway. Dokumen tersebut berisikan:18 

1. Perpanjangan masa berlaku Protokol Kyoto hingga tahun 2020, yang 
membatasi emisi karbon dioksida global dalam skop hanya 15% karena 
kurangnya partisipasi Kanada, Jepang, Rusia, Belarus, Ukraina, Selandia Baru 
dan Amerika Serikat. 

2. Implementasi mekanisme trading carbon oleh negara-negara ang memiliki 
wilayah hutan tropis yang luas, seperti Brazil, Bolivia, Indonesia,dll. 

3. Konsep "kerugian dan kerusakan" (loss and damage) diresmikan untuk 
pertama kalinya dalam dokumen konferensi. 

4. Konferensi ini membuat sedikit kemajuan terhadap pendanaan Green Climate 
Fund. 
Perubahan iklim kini menjadi wacana bagi negara-negara di dunia 

internasional. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih besar, 
maka konferensi lingkungan hidup di Doha menghasilkan beberapa kesepakatan 
penting, salah satunya adalah beberapa negara sepakat untuk melakukan mekanisme 
trading carbon. Conference of The Parties merupakan sebuah koferensi antar negara-
negara didunia yang mernyepakati Protoko Kyoto yang bertujuan untuk mengurangi 
emisi gas kaca di dunia internasional. 

                                                             
16 Tans, Pieter. "Trends in Carbon Dioxide". NOAA/ESRL. Diakses pada 11 Desember 2009. 
17 Largest convention to-date draws closer to Doha ", 8 November 2012. Diakses pada 9 November 
2012. 
18 "Remarks by H.E. Mr. Abdullah Bin Hamad Al‐Attiyah, COP 18/CMP 8 President". United Nations 
Climate Change Secretariat. Diakses pada 8 Desember 2012. 
 



9 

 

Trading carbon atau perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar 
yang memungkinkan terjadinya negosiasi dan pertukaran hak emisi gas kaca. Dalam 
perdagangan karbon setiap penurunan satu karbon ton akan mendapatkan sebuah 
sertifikat yang menjadi alat jual beli pada perdagangan karbon. Bagi negara yang 
memiliki sumber daya alam dibidang kehutanan diminta untuk tetap menjaga 
kelestarian hutan sehingga negara-negara tersebut menjadi alat untuk perdagangan 
karbon.19  

Degragasi pemanasan global yang terjadi ini tentu saja merugikan negara-
negara berkembang yang memiliki potensi dibidang kehutanan yang cukup besar. 
Sehingga dalam mekanisme tarding carbon ini sesuai dengan hasil kesepakan 
konferensi lingkungan hidup di Doha, bagi negara-negara berkembang yang memiliki 
hutan dan tetap menjaga kelestarian hutannya dengan baik maka setiap pengurangan 
tingkat carbon didunia negara berkembang akan diberikan sertifikat yang bisa dijual 
atau ditukar dengan pembelian dari negara-negara annex atau negara industrialisasi 
maju. 

Isu trading carbon sejak awal tahun 2010 sudah mulai menjadi topik 
pembahasan bagi negara-negara annex atau negara maju. Hal ini dikarenakan kritik 
dari beberapa ahli bahwa percepatan kerusakan lingkungan dunia dan global warming 
yang terjadi didunia internasional disebabkan oleh tingginya tingkat carbon, polusi 
kendaraan serta polusi pabrik dari hasil kegiatan industri.20 Dan yang menjadi faktor 
utama meningkatnya kerusakan lingkungan global adalah tingginya tingkat carbon 
yang dihasilkan dari proses industrialisasi dari negara-negara maju (annex). 

Berdasarkan hasil kesepakatan konferensi lingkungan hidup tahun 2012 lalu 
mengenai mekanisme trading carbon, maka tidak semua negara menerima hasil 
mekanisme tersebut. Negara Brazil menolak hasil mekanisme trading carbon 
tersebut. Hal ini dikarenakan menurut Duta Besar Brazil bahwa mekanisme trading 
carbon tersebut merupakan cara bagi negara maju untuk tetap mempertahankan 
kepentingan ekonominya berupa industrialisasi ekonomi dan merugikan Brazil secara 
ekosistem lingkungan hidup.21 

Selain hal itu, mekanisme trading carbon ini hanya menjadi alasan bagi 
negara-negara maju untuk menjadikan ketergantungan model baru bagi negara-negara 
berkembang. Dengana adanya mekanisme trading carbon ini maka negara-negara 
berkembang seperti Brazil harus mempertahankan ekosistem hutannya dan menunda 
pembangunan ekonomi melalui cara industrialisasi sehingga negara maju tetap 
menjadi negara produsen terbesar dibidang ekonomi. 

Dalam Conference of The Parties pada tahun 2012 di Doha Qatar lalu, maka 
sesuai kesepakatan negara non Annex diminta untuk tetap menjaga kelestarian 

                                                             
19 http//www.antara.com. Mekanisme trading carbon dalam konferensi lingkungan hidup. Oleh 
Budiyanto. Pada tanggal 3 Maret 2013 
20 Ibid. 
21 http//www.conferene of the parties. Brazil doesnot support the agreement of Doha Convention. By 
Richar Weagles. Pada tanggal 12 Januari 2013 



10 

 

hutannya. Dalam konferensi tersebut terdapat beberapa negara yang menolak untuk 
menyepakati perdagangan karbon tersebut, termasuk negara Brazil. 
Kesimpulan 

 Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa 
bahwa Kebijakan Brazil menolak mekanisme trading carbon dalam Conference of 
the Parties tahun 2012 adalah karena mekanisme perdagangan karbon merugikan 
negara-negara yang memiliki hutan tropis. 

Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan 
terjadinya negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca. Mekanisme pasar 
yang diatur dalam Protokol Kyoto ini dapat terjadi pada skala nasional maupun 
internasional sejauh hak-hak negosiasi dan pertukaran yang sama dapat dialokasikan 
kepada semua pelaku pasar yang terlibat. 

Dalam hal ini negara-negara maju atau negara annex 1 sebagai negara pembeli 
berupa negara yang menghasilkan CO2 ke atmosfer memiliki ketertarikan atau 
diwajibkan oleh hukum untuk menyeimbangkan emisi yang mereka keluarkan 
melalui mekanisme sekuestrasi karbon. Sedangkan negara penjual adalah negara non 
annex seperti Brazil berupa negara yang yang mengelola hutan atau lahan pertanian 
bisa menjual kredit karbon berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam 
pepohonan di hutan mereka. Atau bisa juga pengelola industri yang mengurangi emisi 
karbon mereka menjual emisi mereka yang telah dikurangi kepada emitor lain. 

Bentuk kebijakan Brazil menolak mekanisme jual beli karbon adalah dengan 
menolak berbagai bentuk proposal yang dihasilkan dalam perjanjian  atau konvensi 
lingkungan hidup seperti proposal REDD dan lembar kerja konvensi Doha. 
Kebijakan Brazil menolak mekanisme jual beli karbon ini menurut pemerintah Brazil 
dikarenakan mekanisme jual beli karbon merugikan Brazil berupa terhambatnya 
pembangunan ekonomi dan industrialisasi di Brazil. Hal ini diukarenakan sebaga 
negara non annex maka Brazil harus menyediakan lahan hutannya untuk dijadikan 
sebagai komoditas oksigen untuk menyeimbangkan kerusakan alam akibat 
industrialisasi oleh negara annex 1. 
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