
 

289 
 

Latar Belakang Mundurnya Kanada dari Protokol 
Kyoto Tahun 2011 

Yolanda Rizka Syafira 

Departemen Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga 

Email: yolanda.syafira@aiesec.net 

 

 

Abstract 

Global warming caused by increased release of large amounts of greenhouse gases into the atmosphere 
create global awareness of the environment is an issue that can threaten the life of the biosphere. 
Therefore, the countries concerned will start warming the environment by triggering the 1998 Kyoto 
Protocol aimed at reducing greenhouse-gas emissions. Both developed and developing countries to sign 
and ratify the Kyoto Protocol diimlementasikan in the first period beginning in 2008- 2012. In 2011, the 
Durban COP Canada decided to withdraw from the Kyoto Protocol. Canada's pullout of the Kyoto 
Protocol is an unexpected decision. This is because Canada is a country that has long been regarded as 
one of the global leaders in international climate cooperation. Canada is one country that decided to 
ratify this treaty in 2002. To describe the factors that background the withdrawal of Canada in the 
Kyoto Protocol. The author takes the background external factors and domestic factors that affect 
Canada's decision to withdraw from the Kyoto Protocol. These results indicate that the high cost of 
compliance and the changing information of the international system makes Canada to withdraw from 
the Kyoto Protocol. In addition to domestic factors that also affect Canadian federalism is that the 
provincial government to press Canada to withdraw from the Kyoto Protocol. 

Keywords: Kyoto Protocol, Canada, Compliance Costs, Federalism.    

Kesadaran lingkungan terhadap 
perubahan iklim mengarah pada 
pembentukan Protokol Kyoto pada tahun 
1997 yang merupakan persetujuan legal 
pada pengurangan emisi gas untuk negara- 
negara industri yang ditargetkan akan 
tercapai pada periode 2008-2012. Protokol 
Kyoto diresmikan untuk menjaga 
konsentrasi GRK di atmosfir agar berada 
pada tingkat yang tidak membahayakan 
sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, Protokol mengatur pelaksanaan 
penurunan emisi oleh negara- negara 
anggota.Protokol Kyoto mengatur prinsip 
bagi semua negara yang menandatangani 
tetapi dengan tanggung jawab yang 
berbeda. Negara maju atau negara – negara 
industri yaitu Annex 1 memiliki kewajiban 
untuk mengurangi jumlah emisinya, 
sedangkan negara berkembang yaitu non 
Annex1 tidak memiliki  kewajiban untuk 

mengurangi jumlah emisi tetapi harus 
melaporkan status emisinya (UNFCCC 
2007).   

Setiap tahun negara-negara anggota 
Protoko Kyoto berkumpul dalam konferensi 
UNFCCC (United Nation Framework 
Convention on Climate Change) untuk 
mendiskusikan progress dalam menangani 
perubahan iklim dalam bentuk Conference 
of the Parties (COP) (UNFCCC 2007). Pada 
konferensi tahun 2011 yang diadakan di 
Durban, Afrika Selatan pada November 
2011, negara- negara peserta mendiskusikan 
tentang perpanjangan rezim Protokol Kyoto 
dari 2013 sampai 2017 bahkan untuk tahun 
2020. Pada saat  Pertemuan Durban 
dianggap sebagai kunci keberlanjutan 
Protokol Kyoto, Kanada secara terbuka 
mengumumkan rencana mengundurkan 
diri dari perjanjian ini. Keengganan Kanada 
dibawah Stephen Harper untuk 
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mengimplementasikan Protokol Kyoto 
ditegaskan dalam konferensi yang 
berlangsung pada tanggal 28 November 
sampai 11 Desember 2011.  

Pada Desember 2011 Pemerintah 
Kanada mengumumkan pengunduran diri 
dari Periode Komitmen Pertama Protokol 
Kyoto, tentang pengurangan emisi dari gas 
rumah kaca (GRK). Pengunduran ini 
merupakan peristiwa yang mengejutkan 
karena penarikan Kanada dari rezim 
Protokol Kyoto tidak terduga sebelunya. 
Kanada merupakan salah satu negara aktif 
dan menunjukan kepemimpinannya dalam 
negosiasi iklim internasional sejak awal 
tahun 199an (Bohringer dan Rutherford 
2005, hal. 2). Pengunduran diri pada tahun 
2011 merupakan reaksi Kanada sebagai 
protes terhadap Protokol Kyoto.Pemerintah 
Kanada menyatakan ingin menggunakan 
hak hukumnya secara resmi mengundurkan 
diri dari Protokol Kyoto. Pernyataan 
mundurnya Kanada dalam Protokol Kyoto 
dipublikasikan secara resmi dalam 
konferensi pers di depan gedung parlemen 
di Ottawa, Kanada pada tanggal 12 
Desember 2011 oleh Menteri Lingkungan 
Hidup Kanada, Peter Kent. (News Release 
Environment Canada 2011). 

Pengunduran diri Kanada secara resmi 
disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada 15 Desember 2011. 
Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Protokol Kyoto, 
maka Kanada akan dinyatakan resmi keluar 
dari Protokol Kyoto setahun setelah 
pemberitahuan disampaikan kepada pihak 
PBB yakni tepatnya pada 15 Desember 2012 
(UNFCCC 2011).Pemerintah Kanada juga 
berencana untuk tidak terlibat dalam 
Protokol Kyoto pada periode kedua ataupun 
menjadi bagian dari Durban Agreement 
sebelum para negara emiter besar bersedia 
dalam perjanjian terikat terhadap 
pengurangan emisi serta transparan dalam 
menginventarisasi emisi gas rumah kaca.  
Keputusan Kanada tentu mendapat 
kecaman darisejumlah negara dan berbagai 
pihak. Banyak pihak yang menganggap 
keputusan Kanada telah mengkhianati 
kesepakatan kerjasama mengenai 
perubahan iklim. Negara lain tidak sedikit 

mengeluarkan suara mengenai keputusan 
Kanada ini. Perancis, Tiongkok, Jepang 
mengkritik sikap Kanada yang mundur dari 
protokol karena khawatir akan masa depan 
implementasi Protokol Kyoto sehingga 
tindakanya sangat disayangkan karena 
melawan upaya masyarakat internasional 
dalam mencegah pemanasan global (VOA 
2011). 
 Pengunduran diri Kanada dari Protokol 
Kyoto berdasarkan prinsip tanggung jawab 
moral terhadap suatu perjanjian merupakan 
hal yang sangat disayangkan. Meskipun, 
dalam konteks hukum lingkungan 
internasional, terdapat hak negara untuk 
melaksanakan kedaulatan eksklusif atas 
penggunaan lahan, sumber daya alam dan 
lingkungan dalam batas-batas teritorial. 
Namun hal ini tidak boleh melanggar hak-
hak negara lain untuk penggunaan dari 
lingkungan mereka. Dalam konteks 
tanggung jawab moral untuk negara-negara 
lain, emisi Kanada yang melebihi target dan 
tindakan penarikan dari protokol Kyoto 
sangat disayangkan  
Keputusan Kanada untuk menarik diri dari 
Protokol Kyoto mengakibatkan banyak 
perdebatan dan kontroversi apakah 
Protokol efektif dan memberikan solusi 
jangka panjang bagi dunia dalam masalah 
perubahan.. Tindakan penarikan Kanada 
dari Protokol Kyoto merupakan tindakan 
yang sangat mengejutkan karena Kanada 
merupakan salah satu penompang dalam 
rezim Protokol Kyoto.   

Isu lingkungan global yang ditandai 
dengan tingginya tingkat ketidakpastian 
menimbulkansuatu konsensus seperti kerja 
sama antar negara. Melalui wadah rezim, 
terdapat usaha untuk membangun 
kerjasama dan mengimplementasinya antar 
negara anggota. Kehadiran sebuah rezim 
diperlukan karena dalam tatanan 
masyarakat internasional perlu ditetapkan 
suatu standar global yang dasarnya 
mengatur tingkah laku, mempengaruhi issu 
yang beredar dan memberikan solusi 
terhadap masalah. Donald J. Puchala dan 
Raymond F. Hopkins (1997) menyatakan 
bahwa rezim internasional mempunyai 
beberapa ciri utama, yaitu: pertama, rezim 
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mempunyai kemampuan untuk membentuk 
perilaku kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip, norma dan aturan. Kedua, rezim 
internasional dapat menciptakan 
mekanisme atau prosedur bagi pembuatan 
kebijakan. Karakteristik ini menunjukkan 
bahwa rezim internasional bukan hanya 
sekedar berisikan norma substantif. Dalam 
hal ini, Protokol Kyoto dapat disebut 
dengan rezim karena memiliki sejumlah 
norma- norma dan aturan yang harus 
dipatuhi oleh negara- negara anggota serta 
Protokol Kyoto menciptakan prosedur 
pelaksanaan kebijakan sehingga dapat 
diimplementasikan secara nyata melalui 
mekanisme – mekanisme seperti 
Implementasi Bersama (Joint 
Implementation), Perdagangan Emisi 
(Emission Trading), dan Mekanisme 
Pembangunan Bersih (Clean Development 
Mechanism). 

Banyak aktor memandang bahwa rezim 
bersifat tidak mengikat dan biasanya bebas 
untuk diimplementasikan pada tiap langkah 
yang mereka anggap sesuai dengan 
kepentingan. Oleh karena itu kepatuhan 
terhadap rezim oleh negara- negara anggota 
di dalamnya sering dipertanyakan. Dalam 
hubungan internasional baik berwadah 
perjanjian, organisasi maupun rezim 
internasional, prinsip kepatuhan aktor- 
aktor di dalamnya merupakan salah satu 
konsep yang paling penting. Untuk 
menciptakan kepatuhan dalam suatu sistem 
internasional yang memfasilitasi 
kepentingan negara- negara sekaligus tidak 
saling bertabrakan tidaklah mudah. Hal ini 
sesuai dengan asumsi kaum realis, bahwa 
sistem dunia yang  anarki dengan negara-
negara yang memiliki kepentingan  masing-
masing.  

Terdapat tiga hal yang oleh Chayes dan 
Chayes dikaitkan dengan perubahan 
anggota dalam rezim internasional yaitu 
ketidakjelasan bahasa atau ambiguitas, 
terbatasnya kemampuan, dan dimensi 
temporal. (Chayes dan Chayes 199, hal. 125-
151). Downs et al (1996) juga menjelaskan 
bahwa terdapat beberapa alasan utama yang 
membuat negara memilih untuk tidak 
mematuhi suatu perjanjian internasional. 

Penyebab ketidakpatuhan antara lain 
disebabkan oleh ambiguitas dan 
ketidakpastian suatu perjanjian, 
terbatasnya kapasitas negara. perubahan 
sosial serta ekonomi yang tidak dapat 
dikontrol. Pandangan lain yang hampir 
sama juga dipaparkan oleh Roberth 
Keohane melalui teorema Coase bahwa 
perilaku ketidakpatuhan dalam rezim 
Internasional disebabkan beberapa sebab 
yaitu pertama, klasifikasi tanggung jawab 
hukum (legal liability) terhadap hak milik, 
kedua, biaya transaksi (transaction costs), 
dan yang terakhir adalah masalah informasi 
(Keohan 2005).  

Melalui kacamata prinsip kepatuhan 
dalam rezim Internasional bahwasanya 
perubahan perilaku oleh suatu anggota 
rezim disebabkan oleh beberapa faktor. 
Dalam penelitian ini, penjelasan yang 
mampu menjelaskan perilaku Kanada untuk 
mundur dari Protokol Kyoto ketidakpastian 
biaya transaksi dalam rezim internasional 
dan perubahan informasi.   

Selain faktor eksternal, faktor domestik 
turut mempengaruhi perilaku negara dalam 
rezim internasional. Selama lebih dari lima 
puluh tahun, penstudi negosiasi 
internasional telah memusatkan perhatian 
mereka pada dampak institusi domestik 
atas kebijakan luar negeri. Salah satu 
kontribusi paling penting dibuat oleh 
Robert Putnam (1988) yang menciptakan 
teori two level games pada gagasan bahwa 
perunding pemerintah pusat harus 
bernegosiasi bersamaan dengan aktor 
domestik dan internasional untuk 
mengamankan kesepakatan. Politik 
negosiasi internasional banyak sebagai 
permainan dua tingkat. Di tingkat nasional, 
kelompok-kelompok domestik mengejar 
kepentingan mereka dengan menekan 
pemerintah untuk mengadopsi kebijakan 
yang menguntungkan, dan politisi mencari 
kekuasaan dengan membangun koalisi 
antara kelompok-kelompok.  

Pada tingkat internasional, pemerintah 
nasional berusaha untuk memaksimalkan 
kemampuan mereka sendiri untuk 
memenuhi tekanan domestik, dan 
meminimalkan konsekuensi yang 
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merugikan kepentingan nasionalnya. Kedua 
faktor terdebut sangatlah penting dan tidak 
dapat diabaikan oleh para pembuat 
keputusan  pusat (Putnam 1988, hal. 434). 
Pembesaran lingkup isu-isu internasional 
berarti bahwa semua yuridiksi pemerintah 
memiliki kegiatan internasionalisasi. Dalam 
konteks ini, pemerintah daerah baik yang 
bersifat negara bagian atau provinsi  telah 
menjadi lebih sadar akan kekuatan politik 
mereka  untuk merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan dalam negosiasi di 
forum multilateral. Melihat relasi antara 
pemerintah pusat dan provinsi yang 
kompleks dalam implementasi perjanjian 
internasional.  

Seorang pakar federalisme Kanada 
Richard Simeon mengungkapkan bahwa 
ketidaksepahaman antara pemerintah pusat 
dan pemerintah provinsi sering ditimbulkan 
konflik yang pada akhirnya dapat menekan 
pemerintah federal untuk mengubah 
kebijakannya. Menurut Simeon terdapat 
empat sumber yang mempengaruhi 
hubungan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah provinsi antara lain 
kepentingan ekonomi, ideologi, kompetisi 
politik dan perbedaan prioritas (Simeon 
2006,  hal. 184).Simeon (2006) 
berpendapat bahwa ekonomi merupakan 
salah satu sumber konflik hubungan 
intergovernmental Kanada. Ketika 
pemerintah provinsi bernegosiasi dengan 
pemerintah federal, kepentingan ekonomi 
selalu menjadi pusat perhatian. Provinsi 
dengan kapasitas ekonomi tinggi seperti 
provinsi British Columbia, Alberta, Ontario, 
Quebec dan Saskatchewan selalu kritis 
terhadap kebijakan pemerintah federal 
terkait dengan kebijakan ekonomi dan 
dengan kekuatan ekonomi yang besar, 
seakan mereka merupakan “negara veto” 
yang memengaruhi kebijakan pusat.   

Kedua, Konflik ideologi merupakan 
salah satu sumber tekanan hubungan pusat 
dan provinsi. Simeon (2006) 
mengidentifikasi ideology sebagai “a basic 
set of prescriptions about the nature and 
purpose of the system”. Ideologi merupakan 
nilai- nilai yang akan diadopsi oleh politisi 
untuk mencapai tujuan politiknya. Masing- 

masing pihak mempunyai ideologi 
tersendiri dalam memandang suatu 
permasalahan dan mengakomodasi setiap 
kebijakan.Selanjutnya, kompetisi politik 
juga sangat mempengaruhi ketika masing-
masing departemen atau orang berusaha 
untuk mempertahankan status mereka 
(Simeon 2006, hal. 190). Kompetisi politik 
turut membentuk proses pembuatan 
kebijakan ketika aktor politik secara 
alamiah mencari pengakuan atas kontribusi 
dan idenya. Pemerintah federal juga 
berusaha untuk menunjukkan peran 
Kanada sebagai warga internasional untuk 
alasan prestise sehingga ratifikasi Protokol 
Kyoto akan membantu untuk meningkatkan 
citranya di luar negeri sedangkan di level 
provinsi masih terjadi gejolak pro dan 
kontra atas ratifikasi Protokol Kyoto.  

Poin keempat, perbedaan prioritas 
dapat antara pemerintah provinsi dengan 
pemerintah pusat dapat menekan 
implementasi suatu kebijakan dalam sistem 
federalisme. Masing- masing provinsi 
memiliki prioritas yang berbeda (Simeon 
2006, hal. 190). Sesuai dengan yuridisi 
federalisme bahwa provinsi berhak 
mengatur hal yang sudah menjadi 
kewenanganya sesuai prioritas mereka. 
Apabila sebagian besar memiliki prioritas 
yang hampir sama, maka mereka dapat 
mendesak pemerintah federal untuk 
mengubah kebijakan secara umum.Dari 
skema kerangka pemikiran di atas, penulis 
menarik argumen bahwa Kanada 
memutuskan untuk menarik diri dari 
Protokol Kyoto karena pada level eksternal, 
biaya transaksi tidak menanggulangi 
masalah perubahan iklim disertai dengan 
informasi yang selalu berubah 
memunculkan biaya kepatuhan yang besar 
bagi Kanada. Penguduran diri merupakan 
perilaku yang paling memungkinkan untuk 
dipilih Kanada, pada level domestik 
terdapat tekanan dari sebagian besar 
provinsi di Kanada yang yang menentang 
protokol Kyoto sejak awal ratifikasi pada 
tahun 2002. 

Perbedaan ideologis yang berbeda- beda 
dalam menyikapi Protokol Kyoto tidak 
dapat dihindari dalam federalisme Kanada 
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(Simeon 2006). Dua contoh kasus yang 
berbeda dari sikap anti-Kyoto antara 
provinsi. Penulis memberikan dua kasus 
provinsi, British Columbia (BC) dan Alberta. 
BC dipandang sebagai provinsi terdepan 
dalam hal kebijakan iklim setempat. 
Sedangkan Alberta memiliki perspektif 
berbeda dalam Protokol Kyoto terkait 
dengan  minyak. Dua provinsi adalah 
contoh dari keragaman yang luas antar 
provinsi. Kedua provinsi menentang Kyoto, 
tetapi mendasarkan pada sedikit berbeda. 
BC menolak Kyoto terutama karena 
keinginan untuk melindungi yurisdiksinya. 
Alberta menentang proses Kyoto untuk  
melindungi pendapatan dari industri 
minyak, dan juga keinginan untuk 
melindungi yurisdiksinya. 

Faktor-faktor ideologis bersama-sama 
dapat membantu menjelaskan penolakan 
sebagian besar pemerintah provinsi 
terhadap protokol Kyoto. Prioritas 
pemerintah provinsi  terfokus pada 
pembangunan ekonomi berbentrok dengan 
komitmen ideologis dalam pemerintah 
federal untuk mengatasi perubahan iklim. 
Pada saat yang sama Saskatchewan dan 
provinsi lain yang secara ideologis 
bertentangan dengan unilateralisme 
ditunjukkan oleh pemerintah federal di 
meratifikasi perjanjian yang mungkin 
memiliki implikasi yang luas untuk wilayah 
di bawah yurisdiksi provinsi tanpa 
konsultasi antar pemerintah yang lebih luas. 
Persaingan politik antara pemerintah dan 
provinsi pemerintah federal diidentifikasi 
oleh Simeon juga sebagai sumber potensial 
konflik antar pemerintah. Kompetisi politik 
sebagai sumber konflik antar pemerintah ini 
penting karena memperhitungkan 
persaingan politik memungkinkan kerangka 
untuk membuat perbedaan teoritis antara 
kepentingan masyarakat daerah dan 
kepentingan politik pemerintah yang 
berkuasa (Simeon 2006, hal. 188). Dalam 
konteks ini politisi keduanya sadar 
bagaimana kebijakan, seperti melaksanakan 
Protokol Kyoto akan mempengaruhi 
wilayah mereka dan status politik 
pemerintah mereka. 

Konteks politik perubahan iklim 
cenderung mendukung perilaku taktis 
jangka pendek oleh pemerintah nasional, 
difokuskan pada memaksimalkan kredit 
politik dan meminimalkan biaya. 
Pemerintah nasional telah sangat 
bergantung pada afirmasi publik akan 
pentingnya masalah dan komitmen untuk 
bertindak, untuk memaksimalkan kredit 
politik; sementara menahan diri dari 
komitmen biaya kepatuhan yang tampaknya 
diperlukan untuk memberikan hasil, 
sedangkan dalam kasus provinsi penghasil 
energi dan industri berusaha untuk 
meminimalkan dampak sektoral dengan 
hanya mengandalkan tindakan sukarela 
untuk mematuhi protokol Kyoto. Beberapa 
provinsi di Kanada lebih fokus pada 
kebijakan lokal terhadap target 
pengurangan emisi dibanding dengan 
mematuhi protokol Kyoto. 

Dalam hal ini, kerangka Simeon 
menggarisbawahi bahwa konflik timbul 
bukan hanya tentang kebijakan apa yang 
akan dibuat. Namun lebih kepada siapa 
yang akan melaksanakan kebijakan (Simeon 
2006, hal. 166). Dalam konteks ini, 
contohnya, pemerintah Saskatchewan 
memiliki kepentingan politik yang kuat 
dalam memastikan bahwa mereka 
menerima kredit penuh untuk 
kontribusinya, baik antar warga 
Saskatchewan dan di antara Kanada secara 
keseluruhan. Pemerintah provinsi  khawatir 
bahwa langkah Ottawa untuk meratifikasi 
Kyoto meninggalkan tugas bagi provinsi 
yang berpotensi merugikan masyarakat 
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 
(OMNIBUS 2015). Sementara persaingan 
politik juga dapat dilihat dari perspektif 
yang lebih luas sebagai persaingan 
mendapat dukungan publik, juga dapat 
ditunjukkan ketika yuridiksi  atau individu 
berusaha untuk mempertahankan status 
pribadi mereka (Simeon 2006, hal. 188).  
Politisi provinsi merasa dirugikan bahwa 
karena mereka tidak dilibatkan selama 
proses pengambilan keputusan ketika 
ratifikasi.  

Pemerintah federal percaya bahwa 
ratifikasi Protokol Kyoto akan membantu 
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untuk meningkatkan citranya di luar negeri. 
Selain itu, pemerintah federal secara luas 
diyakini termotivasi oleh keinginan untuk 
memiliki kebijakan perubahan iklim 
superior di awal negosiasi Kyoto 
(MacDonald dan Smith  2005, hal. 107-124).  
Di sisi lain, pemerintah provinsi, seperti 
provinsi Alberta, Saskachewan, Ontario  
khususnya, berkompetisi secara politik 
dengan Ottawa dengan mencari untuk 
mempertahankan kredit untuk pra-Kyoto 
kebijakan perubahan iklim mereka, untuk 
melindungi kontrol yurisdiksi mereka atas 
energi dan kebijakan sumber daya alam.  

Sumber utama keempat konflik 
menurut kerangka Simeon adalah 
perbedaan perspektif antara prioritas dan 
kepentingan pemerintah federal dan setiap 
provinsi. Akar konflik jenis ini terletak pada 
peran yang berbeda dari masing-masing 
tingkat pemerintahan dalam federalisme 
Kanada dan kebutuhan daerah yang 
berbeda dari masing-masing provinsi 
(Simeon 2006, hal. 188). Pemerintah 
federal bertugas memetakan visi nasional 
dan melaksanakan kebijakan nasional 
untuk Kanada secara keseluruhan dan 
mengembangkan kebijakan untuk negara 
secara keseluruhan (Simeon 2006, hal. 
190). Sebaliknya, pemerintah provinsi 
mencangkup kepentingan daerah yang lebih 
sempit dan terkonsentrasi hanya pada 
konstituen mereka. Dalam kasus kebijakan 
perubahan iklim, pemerintah federal dan 
perspektif provinsi berbeda terutama dalam 
cara berikut: pertama, peringkat yang tepat 
dari kebijakan perubahan iklim 
dibandingkan dengan prioritas kebijakan 
lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi; 
kedua, menentukan tingkat pemerintahan 
konstitusional memiliki kewenangan 
yurisdiksi untuk menerapkan regulasi 
perubahan iklim; dan, ketiga, menentukan 
mekanisme khusus dari Kyoto, seperti 
penciptaan pasar perdagangan karbon 
internasional, dan pelaksanaan nasional. 

Mundurnya Kanada dari Protokol Kyoto 
di tahun 2011 tidak dapat dilepaskan dari 
beberapa pengaruh baik kondisi eksternal 
dan kondisi domestik yang mendorong 
keputusan mengunduran diri Kanada 

sebagai langkah yang dipilih oleh 
pemerintah Kanada. Situasi internasional 
yang selalu berubah serta pemerintah di 
level subnasional yaitu mayoritas provinsi 
di Kanada yang tidak memberi dukungan 
terhadap Protokol Kyoto menyebabkan 
target pengurangan emisi sebesar 6 persen 
di level tahun 1990 pada tahun 2012 tidak 
dapat tercapai oleh Kanada.  

Penelitian ini kemudian dilakukan 
dengan tujuan untuk mendeskripsikan latar 
belakang mundurnya Kanada dari Protokol 
Kyoto. Hipotesis awal penulis adalah 
Pertama, biaya kepatuhan yang tinggi pada 
level internasional, biaya tinggi (high cost) 
terhadap kepatuhan tidak menanggulangi 
masalah perubahan iklim  serta penurunan 
atau pengurangan emisi dari negara-negara 
industri. Penguduran diri (withdrawal) 
merupakan perilaku yang paling 
memungkinkan untuk dipilih Kanada.  

Kedua, pada level nasional,  terdapat 
tekanan dari sebagian besar provinsi di 
Kanada yang melihat bahwa Protokol Kyoto 
dapat mengancam sektor ekonomi. 
Dorongan di sektor tersebut mendorong 
pemerintah provinsi untuk menolak 
Protokol Kyoto. Dengan di dukung oleh 
data-data yang ditemukan oleh penulis 
dalam penelitian yang dilakukan, 
ditemukan bahwa keputusan Kanada untuk 
mundur dari Protokol Kyoto dilatar 
belakangi oleh keadaan internasional yang 
selalu berubah dan tidak pasti ketika hal 
tersebut mengubah informasi dan biaya 
dalam penangulangan pemanasan global 
melalui Protokol Kyoto. Absenya Amerika 
Serikat sebagai salah satu negara emitter 
GRK terbesar di dunia serta tidak 
diwajibkanya negara- negara industri 
berkembang seperti Tiongkok dan India 
membuat beban Kanada dalam protokol 
Kyoto semakin besar. Selain ini, tekanan 
dari domestik yaitu pemerintah provinsi 
yang sebagian besar memprotes sejak 
ratitifikasi Kyoto dapat menekan kebijakan 
pemerintah federal untuk mundur dari 
Protokol Kyoto di Tahun 2011. Dengan kata 
lain, hipotesis awal penulis terbukti benar. 

Pertama, pada penarikan dari  untuk 
Kanada dalam rezim Kyoto merupakan 
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pilihan yang menguntungkan bagi Kanada. 
Hal ini sebagai biaya kepatuhan akan jauh 
lebih tinggi daripada manfaat yang 
diproyeksikan. Selain itu, mekanisme 
penegakan yang lemah di Kyoto 
mensyaratkan bahwa ada beberapa 
konsekuensi dari penarikan. Informasi 
tentang biaya kepatuhan berubah secara 
signifikan dari waktu ke waktu. Jadi, apa 
yang dianggap sebagai rasional sepuluh 
tahun yang lalu tidak lagi rasional pada 
tahun 2011. Meskipun Konservatif 
menentang Kyoto sejak awal, kemungkinan 
bahwa peningkatan besar dalam harga 
minyak dunia diperkuat motivasi untuk 
menarik dari Kyoto.  

Kedua, terdapat beberapa negara yang 
bertindak sebagai free rider dalam rezim 
perubahan iklim seperti Amerika Serikat 
serta Negara- Negara berkembang yang 
tidak mempunyai konsekuensi tanggung 
jawab untuk mengurangi emisi maupun 
membayar biaya kepatuhan terhadap 
kelebihan emisi yang dihasilkan akibat 
industry dan kegiatan lainya yang 
menghasilkan emisi GRK. Sistem 
penegakan Kyoto yang lemah untuk 
kepatuhan dan tidak ada sama sekali 
konsekuensi terhadap penarikan. Hal ini 
berarti bahwa sistem penegakan Kyoto tidak 
memberikan penegakan hokum yang nyata 
terhadap penarikan anggota.  Pilihan 
mundur merupakan  opsi  yang lebih 
rasional bagi Kanada daripada berakhir 
membayar biaya kelebihan emisi melalui 
sistem cap and trade.  

Penelitian ini melihat bahwa tekanan 
dari pemerintah provinsi  terhadap 
pemerintah federal terhadap Protokol Kyoto 
sejak awal diratifikasi pada tahun 2002 juga 
turut mempengaruhi keputusan Kyoto. 
Pada latar belakang ini penulis mengunakan  
kerangka teoritis Richard Simeon untuk 
mengetahui hubungan federal dan provinsi. 
Dengan menerapkan Simeon empat sumber 
konflik dalam menganalisis perspektif 10 
provinsi pada kebijakan perubahan iklim. 
Penulis menyimpulkan bahwa sikap 
mayoritas provinsi di Kanada yang oposisi 
terhadap Protokol Kyoto berdasarkan 
alasan ekonomi dan memaksimalkan 

sumber daya keuangan dari pemerintah 
provinsi. Sedangkan gerakan dari LSM dan 
kaum environmentalis tidak cukup kuat 
untuk mendukung keberlangsungan 
Protokol Kyoto di Kanada. Penulis 
mengunakan pendekatan dari Simeon yang 
mengemukakan empat sumber untuk 
menganalisis hubungan antara antara 
pemerintah pusat dan provinsi. Seperti 
motif ekonomi, motif ideologi, persaingan 
politik dan dan perbedaan prioritas. 

Faktor ekonomi memainkan peran 
terkuat dalam menentukan posisi provinsi 
di Kanada terhadap Kyoto. Sebagian 
provinsi yang mengantungkan ekonominya 
dari sektor industri seperti Ontario, sektor 
energi seperti provinsi Alberta, 
Saskatchewan, Nova Scotia, British 
Columbia, New Foundland and Labrador. 
Pengurangan emisi GRK tentu akan 
berdampak pada roda ekonomi mereka 
mengingat sektor energi dan industri 
merupakan sektor yang menghasilkan 
emiter GRK secara intensif.  Faktor 
ideologis yang juga penting dalam 
menentukan bagaimana provinsi di Kanada 
merealisasikam Protokol Kyoto. Pandangan 
pemerintah federal terhadap kebijakan 
perubahan iklim sebagai prioritas 
berlawanan dengan pendekatan ekonomi 
yang lebih keras kepala dari beberapa 
provinsi. Selain itu, pemerintah provinsi 
gelisah dengan federal tindakan sepihak 
pemerintah federal terhadap kebijakan 
penting seperti mengatur perubahan iklim.  

Sengketa pemerintah provinsi dengan 
pemerintah federal mengenai yurisdiksi atas 
sumber daya alam dan pendapatan yang 
dihasilkan dari sumber daya tak terbarukan 
diperkuat skeptisisme motivasi pemerintah 
provinsi sejak meratifikasi Protokol Kyoto. 
Selain itu Simeon menyatakan bahwa 
persaingan politik memainkan peran 
penting dalam hubungan antar pemerintah 
pusat dan provinsi. Persaingan politik 
memainkan peran utama dalam kasus 
Protokol Kyoto. Mendapatkan kepercayaan 
untuk mengambil tindakan terhadap 
perubahan iklim pada akhirnya 
menimbukan perbedaan perskeptif antara 
pemerintah Ottawa dan provinsi. Sejak 
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awal, mayoritas provinsi di Kanada kritis 
terhadap motif pemerintah federal untuk 
meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 
2002. Dalam hal ini, provinsi takut bahwa 
pemerintah federal akan membuat 
komitmen berani Protokol Kyoto, namun 
meningalkan provinsi untuk mengatasi 
rincian implementasi. Posisi ekonomi, 
ideologi dan politik dari masing- masing 
provinsi di Kanada menjelaskan prioritas 
yang berbeda akan melahirkan kebijakan 
iklim yang berbeda sehingga implementasi 

Protokol gagal diberlakukan secara efektif di 
Kanada.   

Walaupun demikian, penulis menyadari 
bahwa penelitian ini masih hanya sekedar 
mendeskripsikan latar belakang Kanada 
mengundurkan diri dari Protokol Kyoto 
pada tahun 2011. Oleh karena itu, penelitian 
ini terkesan dangkal. Rekomendasi bagi 
penelitian selanjutnya adalah untuk 
menjelaskan bagaimana konsekuensi yang 
diterima Kanada setelah mundur dari 
Protokol Kyoto dan  Kebijakan Kanada 
setelah  Protokol Kyoto 
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