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Abstract 

As environmental concerns began to be discussed in the 1970s, countries around the world 
became aware of the importance of a policy that specifically made the environment as a 
cornerstone in shaping the direction of the policy. It became the beginning of the emergence of 
environmental politics. The European Union is the serious one in reducing the environmental 
impacts through the EURO emission standard policy. At the beginning of its development, the 
European Union's EURO emission standard policy was the real response to the environmental 
problems that occurred. However, in the implementation, EURO emission standards are also 
strong in political economic motives. Automotive industry competition between Japan and the 
European Union is one of the reasons why the EURO emission standard policy can be stated as 
having another motive than environmental motives. This research is conducted to reveal that a 
policy on environmental politics can have another motive than the environmental motive itself 
through the case of EURO emission standards and the impact on the European and Japanese two 
wheeled automotive trade industry. 

Keywords: Environmental Politics, Motive, EURO Emission Standards, Two-Wheeled 
Automotive Industry, European Union, Japan.  

Abstrak 

Ketika permasalahan lingkungan mulai sering dibicarakan pada tahun 1970an, negara-
negara di dunia mulai sadar akan pentingnya sebuah kebijakan yang secara khusus menjadikan 
lingkungan sebagai landasan utama dalam membentuk arah kebijakan tersebut. Hal itu menjadi 
awal kemunculan politik lingkungan. Uni Eropa merupakan salah satu yang serius dalam 
mereduksi dampak lingkungan melalui kebijakan standar emisi EURO. Pada awal 
perkembanganya, kebijakan standar emisi EURO yang dimiliki Uni Eropa merupakan sebuah 
respon nyata terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi. tetapi dalam 
pengimplementasianya, standar emisi EURO juga kuat akan motif-motif ekonomi politik. 
Persaingan industri otomotif roda dua antara Jepang dan Uni Eropa menjadi salah satu dasar 
mengapa kebijakan standar emisi EURO dapat dikatakan memiliki motif lain selain motif 
lingkungan. penelitian ini mencoba untuk mengungkap bahwa sebuah kebijakan pada politik 
lingkungan dapat memiliki motif lain selain motif lingkungan itu sendiri melalui kasus standar 
emisi EURO dan dampaknya pada industri perdagangan otomotif roda dua Eropa dan Jepang.  

Kata kunci: Politik Lingkungan, Motif, Standar emisi EURO, Industri otomotif roda dua, Uni 
Eropa, Jepang.  
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Pendahuluan 

Dalam kehidupan manusia tentu 
bertransportasi. Sepeda motor sebagai 
alat transportasi merupakan salah satu 
alat penunjang yang membantu 
meringankan kebutuhan manusia dalam 
melakukan perjalanan. Hal tersebut 
menjadikan sepeda motor sebagai 
alternatif transportasi dalam kehidupan 
manusia sehingga tidak heran jika 
sepeda motor memiliki pasar yang cukup 
luas diseluruh dunia. Eropa sebagai 
wilayah yang cukup dekat dengan sejarah 
perkembangan sepeda motor 
menjadikan sepeda motor menjadi salah 
satu sektor industri yang berpotensi bagi 
Uni Eropa dan negara-negara 
anggotanya. Akan tetapi dalam 
perjalananya, industri sepeda motor di 
Eropa tidak berjalan dengan baik, 
terutama ketika Jepang mulai 
mengembangkan pasarnya pada tahun 
1960. Hal tersebut menjadi ancaman 
bagi Eropa mengingat pentingnya 
industri sepeda motor bagi mereka. 
Eropa berusaha keras untuk bangkit dan 
kembali menguasai pasar yang pernah 
mereka kuasai pada era sebelum Perang 
Dunia. Kehadiran standar emisi EURO 
yang awalnya merupakan respon Eropa 
terhadap demam lingkungan yang 
dihadapi justru membantu Eropa dalam 
persainganya dengan Jepang dalam 
industri sepeda motor. 

Dua Motif Dalam Kebijakan Politik 
Berbasis Lingkungan 

Kajian teoritik mengenai 
kebijakan politik berbasis lingkungan 
adalah sebuah rumusan kebijakan politik 
yang dalam perumusanya menggunakan 
sudut pandang lingkungan sebagai unsur 
utamanya. Kebijakan politik berbasis 
lingkungan yang diambil setiap aktor 
baik negara maupun non-negara 
dipandang sebagai refleksi sikap aktor 
tersebut terhadap permasalahan 
lingkungan. Setelah diteliti lebih lanjut 

                                                             
1 Forsyth, Global Environmental Problem, 13. 

2 Automobile Asociation Development, “Limit to 

Improve Air Quality and Health,” 11 December 

lagi terutama melalui beberapa 
pendekatan, maka adanya orientasi 
lingkungan dalam suatu kebijakan politik 
yang diambil dapat didasari oleh adanya 
motif. Terdapat dua motif yang paling 
sering digunakan negara dalam 
mengambil orientasi kebijakan 
politiknya dalam ranah lingkungan. Dua 
motif tersebut adalah motif lingkungan 
dan motif ekonomi politik. Dalam motif 
lingkungan, diambilnya suatu kebijakan 
akan memiliki orientasi pada keadaan 
lingkungan yang ada. Dampak kerusakan 
lingkungan dipercaya mampu 
memberikan hambatan baik secara 
langsung ataupun tidak langsung 
terhadap kestabilan negara. Dampak 
lingkungan dianggap akan memberikan 
efek domino terhadap sektor kehidupan 
lain seperti tercancamnya suatu sektor 
yang diakibatkan dari keadaan 
lingkungan yang semakin memburuk 
sehingga berdampak pula terhadap 
rentanya suatu negara terhadap konflik.1  
Dalam penerapanya, motif lingkungan 
cenderung berupaya keras bagaimana 
cara melakukan konservasi terhadap 
lingkungan melalui pembentukan 
kebijakan yang menggunakan sudut 
pandang lingkungan sebagai landasan 
utama pembuatanya. Dari hal tersebut 
dapat dilihat bagaimana politik berbasis 
lingkungan memiliki kepentingan agar 
terciptanya lingkungan yang aman dan 
terbebas dari bahaya bagi masyarakatnya 
mengingat lingkungan merupakan 
elemen utama kehidupan manusia. 
Permasalahan lingkungan dianggap 
sebagai hal yang lebih mengkuatirkan 
ketimbang permasalah ekonomi, 
sehingga lingkungan menjadi prioritas 
utama sebelum ekonomi.2 

Di sisi lain, dalam motif ekonomi 
politik, lingkungan dianggap sebagai hal 
sekunder. Lingkungan dianggap sebagai 
hal yang dapat digunakan dalam 
membingkai kepentingan ekonomi. 
Kekuatan ekonomi dianggap sebagai hal 
primer yang harus dijaga dan 
ditingkatkan. Tujuan yang utama dalam 

2017, https://www.theaa.com/driving-

advice/fuels-environment/euro-emissions-

standards (diakses pada 7 Januari 2018) 
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setiap kebijakan yang diambil negara 
adalah untuk meningkatkan kekuatan 
nasionalnya dan ekonomi dianggap 
sebagai parameter yang menunjukan 
seberapa besar kekuatan yang dimiliki 
suatu negara. Dengan begitu dalam motif 
ekonomi politik, kepentingan dalam 
kebijakan politik berbasis lingkungan 
ialah bagaimana mendapatkan 
keuntungan material dengan 
menggunakan bingkai kesadaran 
lingkungan. ekonomi dianggap sebagai 
hal yang harus diutamakan dan lebih 
mengkuatirkan sehingga harus dijaga 
dan diperjuangkan, sedangkan 
lingkungan dianggap sebagai isu yang 
tidak begitu signifikan karena rendahnya 
tingkat urgensi yang ada.3 

Standar Emisi EURO Sebagai 
Kelanjutan Demam Lingkungan 
Uni Eropa 

Kemunculan standar emisi EURO 
yang secara umum telah dijelaskan pada 
Bab dua, merupakan sebuah kelanjutan 
dari demam lingkungan yang dialami 
oleh Uni Eropa. Pada tahun 1970an, 
permasalahan lingkungan menjadi isu 
yang sering dibahas. Hal tersebut 
dikarenakan tingkat urgensi yang dapat 
ditimbulkan dari bahaya kerusakan 
lingkungan itu sendiri. Hal-hal seperti 
pemanasan global, mencairnya es di 
kutub, dan lainya menjadi bukti bahwa 
permasalahan lingkungan merupakan 
hal yang benar-benar harus 
ditanggulangi bersama. Berangkat dari 
situlah lingkungan mulai di 
perhitungkan dalam mekanisme 
pengambiilan kebijakan dikarenakan 
lingkungan merupakan elemen utama 
manusia untuk hidup sehingga adalah 
tanggung jawab bagi semua lapisan, 
golongan, dan struktur dalam 
masyarakat untuk saling bekerjasama 
dalam menjaganya.4 

                                                             
3 Ibid 

4 Ibid 

5 UNFCCC, Uniting On Climate. 

Kesadaran lingkungan ysng 
mulai terbentuk pada tahun 1970an tidak 
lepas dari adanya bukti bahwa dunia 
dihadapkan dengan isu kerusakan 
lingkungan, yakni perubahan iklim, 
kadar karbon dioksida dan gas rumah 
kaca telah meningkat secara tajam 
selama era industri, yang disebabkan 
oleh penggunaan bahan bakar fosil dan 
penggundulan hutan. Pemanasan global 
tidak hanya menimbulkan dampak 
drastis terhadap ekosistem, melainkan 
juga pada manusia dan ekonomi.5 Dari 
sinilah kemudian aspek lingkungan 
mulai masuk ke dalam pertimbangan 
setiap tindakan yang akan diambil oleh 
manusia. Terlebih lagi, aspek lingkungan 
pun dibawa ke ranah yang lebih tinggi, 
seperti dalam pertimbangan pembuatan 
kebijakan negara dan organisasi 
internasional, mengingat dampak dan 
pengaruhnya yang besar terhadap 
kehidupan manusia.  

Pentingnya penanggulangan 
masalah lingkungan menjadi titik awal 
yang menandai kemunculan politik 
berbasis lingkungan. Beberapa bentuk 
dari kemunculan politik berbasis 
lingkungan diantaranya ialah munculnya 
organisasi berbasis lingkungan. 
organisasi seperti  WWF (World Wide 
Fund for Nature) yang dibentuk pada 
tahun 1961 dan Greenpeace yang 
dibentuk pada tahun 1971.6 Organisasi 
berbasis lingkungan tersebut pada 
dasarnya adalah sebagai bentuk atas 
besarnya dampak dan pengaruh 
pencemaran lingkungan terhadap 
kehidupan masyarakat yang tidak 
berjalan searah dengan fokus kebijakan 
pemerintah yang cenderung hanya 
memikirkan masalah ekonomi dan 
politik. Selain kemunculan organisasi 
berbasis lingkungan, hal lain yang juga 
menjadi tanda akan kenaikan politik 
lngkungan ialah bagaimana 
permasalahan lingkungan telah masuk 
dan menjadi pembahasan utama di 

6 Elizabeth DeSombre, Global Environmental 

Institutions (London: Routledge, 2006), 22–23 
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dalam PBB. PBB menjadi salah satu 
organisasi internasional yang secara 
resmi memasukkan isu lingkungan ke 
dalam pembahasanya. Keseriusan PBB 
dalam mengatasi permasalahan 
lingkungan dapat dilihat melalui 
penyelengaraan the UN Conference on 
Human Environment di Stockholm  pada 
tahun 1972.7  Konferensi tersebut 
merupakan hasil dari usulan Swedia 
pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 
(ECOSOC) untuk mengadakan 
pertemuan yang khusus membahas 
mengenai interaksi manusia dan 
lingkunganya. Sejak saat itu PBB sering 
melakukan pertemuan yang secara kusus 
membahas mengenai permasalahan 
lingkungan. hal tersebut kemudian 
membuat kesadaran beberapa negara 
atas pentingnya lingkungan dalam 
agenda perpolitikan mereka semakin 
meningkat.  

Uni Eropa menjadi salah satu 
wilayah yang merespon serius urgensi 
dari permasalahan lingkungan dengan 
membentuk EEA (European 
Environment Agency), atau Badan 
Lingkungan Uni Eropa.8 EEA merupakan 
badan yang menyediakan sebuah 
informasi atau guide dalam melakukan 
kontrol lingkungan di wilayah Uni Eropa. 
Dibentuk melalui peraturan ECC 
(European Economic Community) pada 
tahun 1990 dan disahkan tahun 1994. 
Bekerjasama dengan kementerian 
lingkungan negara-negara anggota dan 
juga European Environmental 
Information, EEA mencoba untuk 
menghasilkan penilaian mengenai 
berbagai topik yang berhubungan 
dengan lingkungan.9 EEA secara umum 

                                                             
7 DeSombre, Global Environmental Institutions. 

8 United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction (UNISDR), Climate Change 

and Hungary: Mitigating The Hazard and 

Preparing for The Impacts (The “Vahava” 

Report), 2010, 

http://www.unisdr.org/files/18582_thevahavare

port08dec2010.pdf (diakses pada 26 Januari 

2018). 

9  

bekerja dengan memberikan informasi 
tentang suatu kebijakan dan bagaimana 
mengimplementasikanya. Mulai dari 
memberikan data keadaan lingkungan 
terbaru, merumuskan saran kebijakan 
hingga mengevaluasi kebijakan yang 
telah direalisasikan.10 

Tidak hanya berhenti disitu Uni 
Eropa merasa perlu adanya sebuah 
implementasi nyata dari berbagai kajian 
yang telah dilakukan EEA. Salah satu 
bentuk dari implementasi tersebut 
adalah dibentuknya kebijakan standar 
emisi pada tahun 1992 yang selanjutnya 
dikenal dengan standar emisi EURO.11 
Kebijakan tersebut muncul atas dasar 
beberapa hal, diantaranya adalah 
pesatnya pertumbuhan alat transportasi 
yang kala itu berakibat pada 
meningkatnya kosumsi BBM sehingga 
berdampak pada emisi berpolutan 
meningkat dan mempertinggi kadar 
pencemaran udara.12 Standar EURO 
dibuat untuk membatasai partikel dan 
kadar pencemaran udara yang keluar 
dari gas buang kendaraan bermotor 
seperti karbon dioksida (CO2), nitrogen 
oksida (NOx), karbon monoksida (CO), 
sampai volatile hydro carbon (VHC) dan 
sejumlah partikel lain.  

Sejak awal penerapanya di tahun 
1990an hingga EURO 6 yang 
diimplementasikan pada September 
2015, EURO telah mengalami banyak 
perubahan. Dalam dinamika 
perkembangan standar tersebut lantas 
penulis telah mengategorikan beberapa 
perubahan dan penambahan yang terjadi 
pada standar EURO. Perbedaan tersebut 
dapat dilihat melalui tiga hal, antara lain: 
(1) tingkat emisi, (2) teknologi terkait dan 

10 EEA, “Shaping the future of energy in Europe - 

Clean, smart and renewable.” 

11 United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC), Uniting On Climate, 

2007, 

http://unfccc.int/resource/docs/publications/uni

tingonclimate_eng.pdf (diakses pada 6 Januari 

2018). 

12 Ibid 



Motif dibalik penerapan  standar 

5                                                                                                                  Jurnal Analisis Hubungan 

Internasional, Vol. 7 No. 3, desember 2018 

standar tambahan, dan (3) badan 
sertifikasi, sebagaimana yang dapat 
dilihat pada tabel 2.4 yang telah disajikan 
sebelumnya.13 Perubahan dan 
perkembangan yang terjadi dalam 
perkembangan standar emisi EURO 
tersebut merupakan sebuah bukti upaya 
nyata Uni Eropa dalam usahanya untuk 
menjaga lingkungan tetap bersih dan 
lestari. 

Standar Emisi EURO dan Arti 
Pentingnya Bagi Pengembalian 
Posisi Tawar Eropa 

Penerapan standar emisi EURO 
ternyata memiliki dampak lain yang 
selanjutnya akan dipaparkan melalui 
beberapa poin yang telah penulis 
rangkum dari Bab III. Poin yang pertama 
adalah pentingnya Eropa dalam sejarah 
otomotif dunia khususnya otomotif roda 
dua. Dari nama-nama besar pabrikan 
otomotif asal Eropa seperti BMW, 
Mecedes, Audi, Volkswagen dan lainya 
menjadi bukti bagaimana Eropa dapat 
dikatakan sebagai kiblat otomotif 
dunia.14 Sepeda motor yang Sejak 
pertama kali ditemukan di Perancis oleh 
perusahaan Michaux et Cie pada tahun 
1868, selalu menjadi salah satu alat 
transportasi penting yang 
mempermudah manusia dalam 
melakukan kegiatanya. Salah satunya 
ialah ketika Perang Dunia terjadi. Sepeda 
motor yang memiliki volume bentuk 
lebih kecil dianggap cocok untuk 
mensuplai kebutuhan perang mengingat 
medan yang dihadapi dalam 
pertempuran terkadang juga tidak 
mudah. Sejak awal diketemukan hingga 
berakhirnya Perang Dunia II, Eropa 
menjadi satu-satunya wilayah yang 
paling besar memiliki pengaruh dalam 
perkembangan industri sepeda motor. 

                                                             
13 Ibid 

14 European Union, Regulation (EC) No 715/2007 

of the European Parliament and of the Council of 

20 June 2007 on type approval of motor vehicles 

with respect to emissions from light passenger 

and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) 

and on access to vehicle repair and maintenance 

information (Text with EEA relevance), 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

Nama-nama seperti Royal Enfield, 
Norton, dan BSA merupakan beberapa 
produk sepeda motor Eropa yang cukup 
sering digunakan sebagai armada resmi 
militer pada masa itu. Hal tersebut lantas 
menjadikan Eropa memiliki posisi 
penting dalam sejarah kemunculan dan 
perkembangan industri sepeda motor 
roda dua di dunia.15 

Poin kedua adalah kebangkitan 
industri otomotif roda dua Jepang. 
Setelah Perang Dunia II dominasi Eropa 
dalam industri sepeda motor semakin 
tenggelam, seiring dengan kemunculan 
Jepang pada tahun 1960 yang secara 
bertahap dapat menggeser Eropa dalam 
industri sepeda motor. Sejak saat itu 
Jepang muncul sebagai penguasa 
otomotif dunia, termasuk segmen sepeda 
motor roda dua. Kesuksesan Jepang 
tidak lepas dari bagaimana Jepang 
melakukan beberapa strategi dalam 
upayanya menarik sebanyak mungkin 
konsumen. Jepang sangat jeli dalam 
menjawab kebutuhan tersebut ketika 
produsen Eropa cenderung stagnan. 
melalui Honda, Jepang hadir dengan 
produknya yang lebih modern dalam hal 
desain, lebih murah, dan memiliki 
kualitas yang lebih baik dibanding 
kompetitornya. Honda membuka pintu 
bagi produsen Jepang yang lain untuk 
masuk dan bersaing dalam pasar roda 
dua. Dalam periode 1960 hingga 1990 
produsen Jepang seperti Honda, 
Kawasaki, Suzuki, dan Yamaha berhasil 
menguasai pasar otomotif roda dua 
didunia.16 Selain itu Jepang 
memantapkan posisinya sebagai 
penguasa industri otomotif roda dua 
dengan menerapkan terminologi GVC 
(Global Value Chain) atau revolusi sistem 
produksi yang mengacu pada rantai 
produksi global pada awal tahun 1990.17 

content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0715 

(diakses pada 20 Februari 2018). 

15 Ibid 

16 Ibid 

17 Ibid 
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Hal tersebut tidak hanya membuat 
Jepang mampu menekan biaya produksi 
tetapi juga membuat Jepang lebih dekat 
dengan konsumen yang selanjutnya akan 
menguntungkan baik dalam sisi 
penjualan maupun pemetaan pasar roda 
dua yang ada.  

Poin ketiga adalah Eropa yang 
semakin kehilangan pasarnya. Dapat 
dilihat dari periode tahun 2000 hingga 
2008, industri sepeda motor di Eropa 
mengalami penurunan hingga 50%, 
sedangkan Jepang berhasil menguasai 
pasar hampir diseluruh dunia, termasuk 
wilayah Eropa sendiri. Pada tahun 2000 
hingga 2009 Jepang berhasil menguasai 
pasar segmen sport 600cc melalui Honda 
CBR600rr. Selain itu Jepang melalui 
empat perusahaanya yaitu Honda, 
Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki bershasil 
menjadi produk yang paling diminati di 
Eropa, dilihat dari daftar 10 sepeda 
motor yang paling diminati di Eropa, 6 
diantaranya adalah sepeda motor dari 
produsen Jepang.18 Posisi tersebut tentu 
menjadi tekanan bagi Eropa mengingat 
Eropa merupakan wilayah yang memiliki 
sejarah kuat dalam industri sepeda 
motor di dunia.  

Poin selanjutnya adalah 
tumbuhnya kekuatiran Eropa terhadap 
dominasi Jepang. Hal tersebut dapat 
dilihat ketika perjanjian kerjasama 
perdagangan bebas antara Uni Eropa dan 
Jepang yang diusulkan pada tahun 2013 
mengalami perundingan yang alot dan 
tidak kunjung menemukan kata mufakat. 
Hal tersebut dilandasi oleh keinginan 
Eropa untuk memberlakukan pajak 10% 
terhadap sektor otomotif Jepang. Hal itu 
direspon dengan penolakan Jepang 
terhadap usulan tersebut yang 
mengatakan bahwa Jepang 
menginginkan kebebasan pajak dalam 
sektor tersebut sama seperti bagaimana 
Jepang setuju untuk membebaskan pajak 
pasar makanan dan agrikultur dari Uni 
Eropa khususnya dairy product.19 Tidak 
hanya berhenti disitu, dalam persaingan 

                                                             
18 Ibid 

19 Ibid 

industri sepeda motor Eropa juga 
melakukan beberapa strategi 
diantaranya adalah dengan melakukan 
strategi serupa melalui rantai produksi 
global seperti yang telah dilakukan 
Jepang sebelumnya. 20 

Pada poin berikutnya terdapat 
peran standar emisi EURO yang 
membantu Eropa dalam mengatasi 
persaingan perdagangan dengan Jepang. 
Pada awal ditetapkan standarisasi EURO 
untuk segmen sepeda motor pada tahun 
1999, awalnya standar EURO hanya 
mengatur tingkat batas kadar karbon 
yang dihasilkan oleh kendaraan 
bermotor. Ketika EURO 3 mulai 
ditetapkan standar yang ada ditambah 
bukan hanya emisi tetapi beberapa 
komponen lain juga diperhitungkan 
seperti elektronik, keselamatan, dan 
kadar kebisingan. Ketika EURO 4 
diterapkan untuk segmen sepeda motor 
pada tahun 2016, standar getaran mesin 
dan kendaraan turut menjadi 
perhitungan dan tentu dengan beberapa 
tambahan lain yang telah dituliskan pada 
Bab II. Hal tersebut ternyata berimbas 
pada surplus perdagangan sepeda motor 
Eropa dan Jepang. Jepang nampaknya 
kurang bisa mengikuti standarisasi yang 
dibuat oleh Uni Eropa. hal tersebut 
berdampak pada gugurnya beberapa 
produk Jepang dalam ketatnya regulasi 
yang ada. Tidak cukup hanya disitu, 
Jepang juga harus menerima kenyataan 
bahwa beberapa produk yang gugur 
akibat ketatnya regulasi EURO 
merupakan produk andalan mereka di 
pasar Eropa. Sebut saja Honda 
CBR600rr yang sempat merajai 
penjualan segmen sepeda motor sport 
600cc selama hampir 10 tahun berturut-
turut. Hal tersebut lantas membuat 
penjualan Jepang mengalami penurunan 
dari tahun ke tahun. Terhitung dari 
tahun 2007 hingga 2016, unit ekspor 
Jepang mengalami penurunan hingga 1,2 
juta unit.21 

20 Ibid 

21 Ibid 
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Poin keenam adalah keuntungan 
yang diperoleh Eropa ketika Jepang 
kesulitan dalam mengikuti regulasi 
standar EURO. Keadaan yang dialami 
Jepang berbalik dengan Eropa. Eropa 
justru mengalami peningkatan 
penujualan, terutama ketika Jepang 
mengalami permasalahan dengan 
ketatnya standar emisi yang ada. Eropa 
berhasil memanfaatkan hal tersebut 
dengan jeli dan berhasil mengisi 
kekosongan yang ada. dari hal tersebut 
lantas Eropa mampu melakukan 
peningkatan penjualan selain Eropa juga 
semakin memandang pasar strategis lain 
seperti Asia dengan membuat sepeda 
motor yang memiliki kubikasi mesin 
lebih kecil yang selama ini segmen 
tersebut selalu menjadi milik Jepang. 
Kesempatan yang disambut baik oleh 
produsen sepeda motor asal Eropa 
tersebut rupanya berimbas baik pada 
angka penjualan mereka. Seperti yang 
terjadi pada produsen sepeda motor asal 
Italia Ducati, Mv Agusta, dan Moto Guzi 
yang pada tahun 2012 hingga 2013 
mengalami penurunan penjulan hingga 
pada angka 50%, sejak tahun 2014 telah 
mengalami kenaikan rata-rata 8% 
pertahun terhitung dari bulan oktober 
2014.22 Pada tahun 2016 beberapa 
negara peng ekspor sepeda motor di 
Eropa terlihat berhasil menempati 
urutan teratas dalam angka pendapatan. 
Terhitung dari total pendapatan ekspor 
yang diperoleh pada tahun 2016, Jerman 
menempati peringkat utama di Uni 
Eropa dengan pendapatan ekspor USD 
1,8 triliun. Disusul dengan Italia di USD 
1,4 triliun, Austria USD 1,1 triliun, Belgia 
USD 800 juta, Belanda USD 500 juta, 
Perancis USD 400 juta, dan inggris di 
USD 400 juta. Total dari seluruh 
pendapatan produsen sepeda motor asal 
Eropa pada tahun 2016 berhasil 
melampaui pendapatan Jepang yang 
hanya berkisar pada USD 2,4 triliun pada 
tahun yang sama.23 Pada tahun 2016, 

                                                             
22 Cianflone, “Italy leads in Europe as motorcycle 

maker (thanks to Japan).” 

23 Workman, “Motorcycle Exports by Country.” 

24 Ibid 

Perancis berhasil negara yang memiliki 
pertumbuhan penjualan ekspor sepeda 
motor terbaik urutan 3 di bawah 
Indonesia dan Vietnam dengan nilai 
pertumbuhan yang berhasil dicatatkan 
oleh Perancis sejak tahun 2012 mencapai 
79,9%.24 Ketatnya regulasi EURO yang 
memaksa beberapa produk Jepang untuk 
berhenti produksi dapat dimaksimalkan 
dengan baik oleh produsen Eropa, dilihat 
dari nilai pertumbuhan yang didapat 
ketika Jepang mengalami penuruan 
angka penjualan.25 

Poin yang terakhir adalah 
dampak penurunan Industri Jepang 
pada ranah yang lebih jauh. Regulasi 
EURO juga berdampak pada kiprah 
Jepang dalam perlombaan GrandPrix 
Moto2. Moto 2 yang merupakan bagian 
dari ajang kejuaraan MotoGP kelas 
600cc memiliki perbedaan dengan 
MotoGP kelas 1000cc dimana hal yang 
menjadi pembeda paling signifikan 
selain kapasitas mesin dan elektroni, di 
Moto 2 mesin yang dipasok merupakan 
satu tipe mesin yang mana nanti setiap 
tim akan melakukan pengembangan 
lebih lanjut dari mesin tersebut 
sedangkan di MotoGP kelas 1000cc tiap 
produsen memiliki hak untuk 
mengembangkan mesin sendiri. Selama 
ini mesin Moto 2 dipasok oleh Honda 
dan menggunakan spesifikasi mesin 
dengan basis yang sama seperti pada 
mesin pada Honda CBR 600rr.26 Ketika 
peraturan pemberlakuan standar EURO 
4 ditetapkan pada tahun 2016 akhir yang 
harus memaksa beberapa produsen roda 
dua Jepang untuk mengakhiri produksi 
beberapa produknya, termasuk CBR 
600rr.27 Faktanya hal tersebut tidak 
hanya berimbas pada hilangnya pasar 
Honda dalam segmen sport 600cc, tetapi 
juga berakhirnya Honda dalam 
kiprahnya di Moto2. Selama ini Honda 
melalui basic mesin CBR600rr menjadi 

25 Ibid 

26 Fauzi, “Sportpedia: Mengenal Standarisasi 

Motor MotoGP, Moto2, dan Moto3.” 

27 West, “Top 5 Bikes to be discontinued in 2016.” 
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pemasok utama mesin Moto2.28 Ketika 
EURO 4 memaksa CBR 600 menyerah 
terhadap ketatnya regulasi. Moto 2 
memberikan kesempatan pada pabrikan 
asal Inggris, Triump untuk 
menggantikan Honda sebagai pemasok 
mesin Moto 2.29 Keputusan tersebut 
dianggap aneh karena Triump tidak 
memiliki kiprah dalam perlombaan 
tersebut dan tipe mesin yang ditetapkan 
berbeda. Dari beberapa poin tersebut 
lantas dapat dilihat bagaimana standar 
emisi EURO yang sebelumnya kuat akan 
motif konservasi dalam perkembanganya 
juga memunculkan motif ekonomi 
politik yang cukup kuat. Hal tersebut 
dapat dilihat pada bagaimana standar 
emisi EURO turut berperan dalam 
naiknya kembali posisi tawar Eropa 
dalam industri otomotif roda dua. 

Motif Konservasi dan Motif 
Ekonomi Politik Dalam 
Perkembangan Standar Emisi 
EURO 

Dari pembahasan mengenai 
motif dalam politik berbasis lingkungan 
beserta kebangkitan politik berbasis 
lingkungan itu sendiri, dan bagaimana 
lantas sejarah industri sepeda motor 
yang selama ini berkembang dan 
implikasi penerapan kebijakan standar 
emisi EURO dalam industri perdagangan 
roda dua Eropa dan jepang. kini saatnya 
untuk menganalisis motif dalam 
kebijakan EURO apakah termasuk 
sebagai motif konservasi atau motif 
ekonomi politik didasarkan pada 
beberapa alasan serta pertimbangan. 
Mulanya kekuatiran dunia atas bahaya 
isu lingkungan yang berimbas pada 
terbentuknya organisasi non pemerintah 
berbasis lingkungan serta masuknya 
fokus lingkungan dalam pilar PBB 
membuat beberapa negara sadar bahwa 
isu lingkungan adalah isu yang harus 
dihadapi bersama. Demam politik yang 
dialami akhirnya turut menjadi 
perhatian khusus Uni Eropa untuk 
melakukan aksi nyata. Melalui 
pembentukan EEA, Uni Eropa 

                                                             
28 Llurba, “What you need to know about 

Triumph’s Moto2 engine.” 

melanjutkan dengan pengaplikasian 
kebijakan standar emisi EURO.  

Peningkatan standar emisi EURO 
tersebut menjadi bukti bahwa Eropa 
secara serius berupaya mengurangi 
dampak pencemaran yang dapat 
berimbas pada kerusakan lingkungan. 
dapat dilihat dengan bagaimana standar 
emisi EURO selalu meningkat secara 
berkala dengan limitasi emisi yang 
semakin meningkat. Akan tetapi di sisi 
lain eropa yang memiliki sejarah panjang 
dalam perkembangan dunia otomotif, 
termasuk roda dua, merasa terancam 
dengan pertumbuhan yang dialami 
industri sepeda motor asal Jepang. Hal 
tersebut menjadi fokus Uni Eropa 
dikarenakan sektor industri otomotif 
merupakan sektor yang menjanjikan 
dalam peningkatan devisa. Peingkatan 
standar emisi EURO yang dilakukan 
berkala ternyata berdampak positif bagi 
industri sepeda motor Eropa. 
ketidakmampuan Jepang dalam 
menjawab peningkatan regulasi tersebut 
lantas membuat penjualan jepang 
menurun drastis dalam periode 1999 
hingga 2016. Dari hal tersebut dapat 
dilihat bagaimana kebijakan standar 
emisi EURO turut membantu Eropa 
dalam persaingan industri sepeda motor 
dengan Jepang.  

Sejak EURO 3 diterapkan pada 
tahun 2006, secara bertahap penjualan 
otomotif roda dua Jepang mulai 
mengalami penurunan dan Eropa terus 
menerus meningkatkan standar 
emisinya dengan penambahan teknologi 
lain yang semakin berimbas pada 
melemahnya Jepang dalam Industri 
sepeda motor. Dari hal tersebut lantas 
dapat dilihat bagaimana EURO turut 
memfasilitasi kepentingan ekonomi Uni 
Eropa dalam perdagangan kendaraan 
bermotor roda dua. Sehingga apabila 
dirangkum, hasil analisis penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel berikut: 

29 Adam, “Triumph to replace Honda as Moto2 

engine supplier from 2019.” 
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Analisis Standar EURO Melalui 
Dua Pendekatan Motif Kebijakan 
Politk Berbasis Lingkungan 

Secara umum kemunculan dan 
perkembangan standar emisi EURO 
tidak dapat digeneralisir sebagai upaya 
Uni Eropa dalam konservasi semata, 
tetapi penerapan standar emisi EURO 
juga memuat motif ekonomi politik yang 
kuat dalam perkembanganya. Pada 
awalnya kebijakan emisi Uni Eropa 
memang merupakan sebuah respon 
nyata atas demam lingkungan yang 
dirasakan Uni Eropa pada saat itu. 
Sehingga upaya konservasi dinilai 
penting untuk dilakukan salah satu 
upaya tersebut terwujud dalam bentuk 
kebijakan standar emisi EURO. Uni 
Eropa sadar bahwa tantangan dalanm 
melestarikan lingkungan akan 
bertambah setiap waktu seiring dengan 
laju pertumbuhan penduduk. Dari hal itu 
lantas Uni Eropa selalu meningkatkan 
standar emisinya untuk jaminan bahwa 
udara bersih untuk masyakarakt selalu 
tersedia dan terjaga di kawasan tersebut.  

Eropa dalam sejarah 
perkembangan industri sepeda motor 
memiliki kesuksesan besar. Hal tersebut 
dapat dilihat dari bagaimana produk-
produk Eropa selalu mendominasi pasar 
hingga tahun 1950an. Setelah itu Jepang 
muncul sebagai kekuatan baru. 
Tingginya posisi tawar produk Jepang di 
pasar otomotif dunia membuat Eropa 
berusaha dalam mencari cara untuk 
mengembalikan posisi tawar masa lalu. 
Hadirnya standar emisi EURO berperan 
penting dalam usaha Eropa untuk 
mengembalikan posisi tawar industri 
roda duanya. Ketika standar dirubah 
setiap waktunya dengan penambahan 
beberapa komponen, hal tersebut turut 
berdampak pada tereliminasinya 
beberapa produk andalan Jepang yang 
kemudian membuat penjualan dan pasar 
produk Eropa kembali meningkat. Hal 
tersebut menjadikan Eropa memiliki 
peluang kembali dalam meningkatkan 
posisi tawar industri otomotif roda 
duanya. 

Kesimpulan 

Dari memperhatikan kedua 
pendekatan tersebut, perkembangan 
standar emisi EURO lebih dapat 
dikategorikan sebagai kebijakan politik 
berbasis lingkungan yang memiliki motif 
konservasi dan juga motif ekonomi 
politik dalam perkembanganya. Secara 
umum, perumusan dan pembentukan 
kebijakan standar emisi EURO memiliki 
pendekatan yang erat dengan kekuatiran 
dan kebutuhan akan konservasi 
lingkungan. Dalam prakteknya tahap-
tahap peningkatan standar yang ada 
dalam standar emisi EURO, khususnya 
dalam peningkatan untuk kendaraan 
roda dua atau sepeda motor memberikan 
keuntungan tersendiri bagi industri 
sepeda motor Eropa yang selama ini 
berada di bayang-bayang kesuksesan 
Jepang dalam industri tersebut. 
Keterpurukan Eropa dalam persaingan 
industri sepeda motor dengan Jepang, 
menjadikan EURO sebagai instrumen 
yang tepat dalam mengeliminasi 
dominasi jepang.  

Momentum hambatan EURO 
yang dirasakan oleh Jepang membuat 
Eropa lebih aktif dalam mencari peluang 
untuk meruntuhkan dominasi Jepang 
yang selama ini merajai berbagai 
penjualan produk sepeda motor baik di 
wilayah Eropa sendiri atau Uni Eropa. 
Selain berdampak pada angka penjualan 
Jepang dalam Industri Sepeda motor, 
dampak EURO juga  berakibat pada 
berkurangnya kiprah Jepang dalam 
ajang balap motor yang paling bergengsi 
di dunia, yaitu MotoGP kelas Moto 2. 
Berkurangnya kiprah Jepang di ajang 
tersebut menjadi kesempatan bagi 
produk Eropa untuk lebih memiliki 
kesempatan dalam menunjukan 
dominasinya yang semakin meningkat. 
Standar EURO membawa dampak yang 
beruntut bagi industri sepeda motor 
Jepang, sebaliknya Eropa sebagai 
wilayah yang merumuskan EURO 
diuntungkan dalam kesulitanya ketika 
menemukan strategi untuk menggeser 
dominasi Jepang dalam persaingan yang 
ada. 
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