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ABSTRAK 
Terus meningkatnya suhu bumi mendorong dunia internasional untuk membentuk sebuah 
rezim perubahan iklim internasional Protokol Kyoto pada tahun 1997. Protokol Kyoto 
kemudian digantikan dengan Perjanjian Paris yang dibentuk pada tahun 2016. Pada 
mulanya, Kanada salah satu negara pemimpin dalam isu perubahan iklim, namun, pada 
tahun 2011, Kanada memutuskan untuk keluar dari Protokol Kyoto. Hal ini menarik ketika 
Kanada pada tahun 2016 kembali ikut serta dalam rezim perubahan iklim internasional, 
yakni Perjanjian Paris. Tulisan ini menggunakan dua teori dalam menganalisis alasan 
Kanada meratifikasi Perjanjian Paris setelah keluar dari Protokol Kyoto, yakni Teori 
Kepatuhan Rezim dan juga Teori Politik Domestik. Dengan kedua teori tersebut, penelitian 
ini berfokus pada faktor efisiensi dari Teori Kepatuhan Rezim dan juga faktor politik 
domestik dari Teori Politik Domestik. Pada faktor efisiensi, dapat dibuktikan bahwa 
Perjanjian Paris lebih efisien daripada Protokol Kyoto. Hal tersebut dilihat dari mekanisme 
yang lebih dapat diimplementasikan oleh Kanada dalam mencapai target keduanya. Pada 
faktor politik domestik, terdapat pengaruh yang cukup signifikan dari aktor politik domestik 
di balik kebijakan Kanada untuk keluar atau meratifikasi rezim lingkungan internasional. 
Aktor politik domestik yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah partai politik, 
NGO, dan juga MNC. 
 
Kata-kata kunci: Perjanjian Paris, Protokol Kyoto, Kanada, Teori Kepatuhan 
Rezim, Teori Politik Domestik 

ABSTRACT 

The rising of earth temperatures prompted the international community to establish an 
international climate change regime, called Kyoto Protocol in 1997. The Kyoto Protocol was 
subsequently replaced by the Paris Agreement which established in 2016. Initially, Canada 
was one of the leading states on climate change issues, however, in 2011, Canada decided to 
quit the Kyoto Protocol. This is interesting when Canada in 2016 re-take part in the 
international climate change regime, the Paris Agreement. This paper uses two theories to 
analize the reason behind Canada’s ratification on Paris Agreement, namely the Regime 
Compliance Theory and also the Domestic Politics Theory. With both theories, this paper 
focuses on the efficiency factor of the Regime Compliance Theory as well as domestic 
political factors from the Domestic Politics Theory. On the efficiency factor, it can be proved 
that the Paris Agreement is more efficient than the Kyoto Protocol. This is seen from a 
mechanism that Canadian can implement in achieving its target. On domestic political 
factors, there is a significant influence of domestic political actors behind Canadian policy to 
exit or ratify the international environmental regime. Domestic political actors used as 
indicators in this paper are political parties, NGOs and MNC. 

Keywords: Paris Agreement, Kyoto Protocol, Canada, Regime Compliance 
Theory, Domestic Politics Theory 
 

Meningkatnya suhu bumi yang disebabkan oleh tingginya gas emisi rumah kaca yang 
ada di bumi menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang ekstrem dan memberikan 
dampak negatif bagi bumi, yang dapat membahayakan manusia dan juga makhluk hidup 
lainnya. Hal tersebut mendorong munculnya kesepakatan yang lahir pada pertemuan The 
Conference of the Parties (COP) ke-21. COP 21 diadakan di Paris pada 30 November hingga 
12 Desember 2015. Kesepakatan ini kemudian disebut dengan Perjanjian Paris (Ge et al., 
2014). Perjanjian Paris merupakan sebuah persetujuan negara-negara dalam COP21 di Paris 
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yang berisi tentang target utama penekanan peningkatan suhu bumi dibawah 2oC diatas 
level praindustri dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan hingga 1,5oC. Perjanjian ini 
menekan negara-negara di dunia untuk bersama-sama melawan perubahan iklim dan 
meningkatkan intensitas aksi dan investasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat 
karbon yang rendah serta beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim (UN, 2016). 
Perjanjian Paris juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan para negara dalam 
menghadapi dampak dari perubahan iklim. Kemampuan yang dimaksud yakni dalam bidang 
finansial, kerangka teknologi baru, dan pembangunan kapasitas dalam mendukung aksi 
perubahan iklim bagi negara berkembang. Perjanjian ini juga menyediakan transparansi 
dari kegiatan dan dukungan yang telah dilakukan melalui kerangka transparansi dan 
mekanisme yang baik (UN, 2016). Sebelum terbentuknya Perjanjian Paris, United Nations 
Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC menyetujui disusunnya sebuah 
perjanjian yang khusus berfokus pada usaha reduksi gas emisi rumah kaca yang disebut 
dengan Protokol Kyoto. Protokol ini diangkat di Kyoto, Jepang, pada 11 Desember 1997 dan 
mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Komitmen pertama Protokol Kyoto berlaku pada 
tahun 2008 hingga 2012 dan komitmen kedua berlaku pada tahun 2013 hingga tahun 2020. 
Komitmen ini mengatur reduksi gas rumah kaca yang diaplikasikan pada negara-negara 
yang telah meratifikasinya pada bulan Februari di tahun 2008 (UNFCCC, t.t.).  

Kanada turut meratifikasi Perjanjian Paris tersebut. Namun tidak hanya Perjanjian 
Paris, Kanada juga menjadi salah satu pihak yang turut meratifikasi Protokol Kyoto dan 
bahkan menjadi negara yang turut aktif dalam mencapai target Protokol Kyoto. Pada 
Protokol Kyoto, Kanada dituntut untuk mereduksi 6% dari level gas emisi 1990. Kanada pun 
berusaha untuk mengurangi gas emisi di negaranya dengan melakukan beberapa program 
dan kebijakan seperti Wind Power Production Incentives dan Project Green The David 
Suzuki, t.t.). Namun tidak seperti negara lainnya, pada bulan Desember 2011 tepat sebelum 
berakhirnya komitmen pertama Protokol Kyoto, yakni tahun 2012, secara mengejutkan 
Kanada yang menarik dirinya dari Protokol Kyoto hanya beberapa jam setelah 
kepulangannya dari pertemuan UNFCCC di Durban, Afrika Selatan. Keluarnya Kanada, yang 
juga merupakan salah satu negara penyumbang polusi terbesar di dunia, disampaikan oleh 
Menteri Lingkungan, Peter Kent pada 13 Desember 2011 (Curry dan McCarthy, 2011). 
Keluarnya Kanada dalam Protokol Kyoto memberikan pertanyaan besar bagi dunia 
internasional tidak hanya karena keputusan yang mengagetkan mengingat Kanada telah 
dianggap menjadi pemimpin global dalam hal kerjasama internasional mengenai isu 
lingkungan dan perubahan iklim, namun pula keputusan Kanada tersebut dinyatakan 
menjelang berakhirnya periode komitmen pertama Protokol Kyoto, yakni tahun 2012 
(Fjellvang, 2014: V). 

Mundurnya Kanada dari Protokol Kyoto menjadi perbincangan menarik. Hal tersebut 
dikarenakan Kanada merupakan salah satu negara yang pada awal diratifikasinya perjanjian 
tampak memberikan usaha lebih pada pembatasan gas emisi ini. Kanada juga merupakan 
salah satu negar yang menganggap permasalahan pemanasan global dan pembangunan 
berkelanjutan adalah hal yang krusial dan penting untuk segera ditindaklanjuti (Bernstein, 
2002: 212). Peran Kanada dalam isu lingkungan global dapat dilihat pada kontribusinya 
pada para ilmuwan dan birokrat asal Kanada yang menduduki kursi kepemimpinan dalam 
organisasi lingkungan transnasional maupun internasional. Kanada juga menjadi tuan 
rumah untuk Secretariat of the Convention on Biological Diversity di Montreal. Tidak hanya 
Kanada sebagai negara, namun warga negara Kanada secara individual juga mendukung 
penuh gerakan penyelamatan lingkungan ini (Bernstein, 2002: 212). Tulisan ini akan 
menjelaskan alasan Kanada meratifikasi Perjanjian Paris setelah keluar dari Protokol Kyoto. 
Pembahasan ini menjadi menarik karena pertama, kedua perjanjian internasional ini 
merupakan sebuah perjanjian mengenai usaha untuk menekan peningkatan suhu bumi yang 
menyebabkan adanya perubahan terhadap iklim yang dapat mengancam keberlangsungan 
kehidupan di bumi, namun sikap Kanada yang berbeda dalam kedua perjanjian tersebut. 
Kedua, Kanada juga menjadi negara yang penting untuk dibahas dikarenakan menjadi salah 
satu dari sepuluh negara dengan pengeluaran gas emisi rumah kaca terbesar di dunia. Hal 
ini mengakibatkan kepatuhan Kanada menjadi penting dalam keberhasilan sebuah rezim 
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internasional dalam mencapai tujuannya. Ketiga, Kanada juga menjadi satu-satunya negara 
yang memutuskan keluar dari Protokol Kyoto namun kemudian turut meratifikasi Perjanjian 
Paris setelahnya. 
 
Dinamika Dalam Perjanjian Paris 

Perjanjian Paris lahir dari pertemuan Conference of the Parties ke-21 atau COP21 di 
Paris pada 30 November hingga 12 Desember 2015. COP itu sendiri berada dalam kerangka 
UNFCCC yang dilakukan setiap tahun dari tahun 1995. Sejumlah 196 pihak, yang 
merupakan 195 negara dan Uni Eropa, menyetujui sebuah perjanjian yang disebut dengan 
Perjanjian Paris. Lahirnya Perjanjian Paris ini juga dikaitkan dengan adanya tujuan baru 
dalam sebuah rezim lingkungan internasional, yakni sifat rezim yang terdesentralisasi dan 
memiliki proses bottom-up (Falkner, 2016: 12). Jika Protokol Kyoto memliki regulasi yang 
bersifat top-down, sifat bottom-up dari Perjanjian Paris berhasil membuat para penghasil 
emisi besar dunia mulai mempersiapkan dukungan pula dalam perjanjian baru ini (Falkner, 
2016: 12). Hal tersebut juga dapat dilihat pada bulan November 2014, ketika Amerika 
Serikat dan Tiongkok, yang merupakan kedua negara dengan emisi terbesar di dunia, 
menandatangani perjanjian bilateral mengenai perubahan iklim yang mengharuskan 
keduanya untuk ikut serta dalam hasil dari pertemuan Paris dan juga dalam Deklarasi The 
Group of Seven (G7) di Elmau, Jerman (Falkner, 2016: 12; Streck, et al., 2016 : 4). 
Pendekatan baru dalam Perjanjian Paris meningkatkan target ambisisus para negara. Pada 
mulanya, kesepakatan dalam Perjanjian Paris adalah untuk menekan peningkatan suhu 
bumi hingga 2oC. Namun kemudian negara-negara kepulauan Pasifik, yang merupakan 
negara kepulauan kecil dan kurang berkembang, meminta untuk berusaha menekan hingga 
1,5o celsius. Permintaan ini disetujui oleh masyarakat sipil dan kemudian dijadikan sebagai 
acuan usaha dalam Perjanjian Paris untuk menekan peningkatan suhu bumi hingga “jauh di 
bawah” 2oC (Falkner, 2016: 12).  

Dalam pengertian bottom-up, Paris Agremeent memperbolehkan setiap negara untuk 
memasang target penurunan emisinya sendiri. Hal tersebut berbeda dengan Protokol Kyoto 
yang memberikan target kepada negara-negara maju saja. Ide bottom-up ini disebut dengan 
intended nationally determined contributions (NDCs) yang merupakan ide yang telah 
muncul pada pertemuan COP20 di Lima, Peru, dalam “Lima Call for Climate Action” 
(Clémençon, 2016: 8). Ketika Perjanjian Paris mulai berlaku, kesepakatan ini menerbitkan 
kerangka internasional dalam usaha penurunan peningkatan suhu bumi hingga tahun 2020. 
Hal ini juga menjadikan Perjanjian Paris secara efektif menggantikan Protokol Kyoto yang 
mana komitmen keduanya, baik Protokol Kyoto dan pencapaian target Perjanjian Paris, 
berakhir di akhir tahun 2020 (Streck, et al., 2016 : 8).  

Perjanjian Paris yang menjadi harapan bagi dunia untuk menangani isu perubahan 
iklim tidak terlepas dari keikutsertaan Amerika Serikat dan Tiongkok yang pada 3 
September 2016 meratifikasi Perjanjian Paris. Namun, hal yang mengejutkan datang dari 
Amerika Serikat pada bulan Juni 2017. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump 
yang dilantik pada Januari 2017, menyatakan keluar dari Perjanjian Paris. Alasan yang 
diberikan adalah bahwa Perjanjian Paris hanya akan membuat rugi Amerika Serikat 
sebanyak triliunan dollar, menutup banyak lapangan kerja, dan menghalangi industri 
manufaktur minyak, gas, dan batu bara di Amerika Serikat. Meskpiun demikian, 
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam press release-nya menyatakan bahwa 
Amerika Serikat akan melanjutkan partisipasinya dalam pertemuan-pertemuan di PBB 
mengenai isu perubahan iklim selama masa transisi, yang mana setidaknya memakan waktu 
tiga tahun (Volcovici, 2017). 

Menanggapi keputusan Amerika Serikat untuk meninggalkan Perjanjian Paris, Kanada 
melalui Perdana Menteri-nya, Justin Trudeau, menyesalkan keputusan tersebut. Namun, 
Trudeau menyatakan bahwa Kanada akan melanjutkan kerja sama dalam tingkat bilateral 
dengan Amerika Serikat dan akan terus melakukan pendekatan dalam isu perubahan iklim. 
Demikian pula dengan apa yang diungkapkan oleh Catherine McKenna, Menteri Lingkungan 
Hidup dan Perubahan Iklim Kanada, bahwa pernyataan Presiden Trump merupakan sebuah 
“kekecewaan yang sangat mendalam”. McKenna juga menyarankan pada Presiden Trump 
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untuk memberikan kesempatan bagi Amerika Serikat agar dapat merasakan keuntungan 
dari pertumbuhan teknologi ramah lingkungan yang mana Kanada juga menjadi bagian dari 
pertumbuhan dunia tersebut, mengetahui bahwa pejabat-pejabat publik Amerika Serikat 
lainnya tidak menyetujui keputusan dari Presiden Trump (Zimonjic, 2017). McKenna pun 
menekankan bahwa Kanada sendiri ingin menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan berbisnis masyarakat. Kanada juga memastikan 
bahwa mereka tidak gentar untuk ikut serta dalam penyelesaian isu dan memberikan solusi 
bagi dunia dalam perubahan iklim (Zimonjic, 2017). 

Peran Politik Domestik dalam Peratifikasian Perjanjian Paris oleh Kanada 
Terdapat teori yang dapat digunakan untuk memahami politik dalam negosiasi 

internasional, yakni dikenal dengan two-level game. Teori ini menjelaskan bahwa adanya 
hubungan dan keterkaitan antara level domestik dan internasional untuk membentuk 
sebuah kebijakan luar negeri. Pada level domestik, terdapat dua hal yang memengaruhi 
kebijakan negara dalam negosiasi internasional, yakni adanya kelompok domestik yang 
berusaha untuk mengejar kepentingan mereka dengan cara menekan pemerintah untuk 
mengambil kebijakan yang menguntungkan kelompoknya. Sedangkan yang kedua adalah 
adanya politisi yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara membentuk 
koalisi diantara kelompok tersebut. Pada level internasional, pemerintah nasional  mencari 
kebijakan yang paling dapat memuaskan konstituen domestik dengan menggunakan seluruh 
kemampuannya dan meminimalisir kerugian dari konsekuensi kebijakan yang diambil 
(Putnam, 1988: 434). Fearon (1998: 297) pun menyatakan bahwa terdapat sebuah teori yang 
disebut dengan Teori Politik Domestik. Teori ini menyatakan bahwa negara merupakan 
sebuah aktor yang tidak tunggal atau nonuniter yang memiliki rasionalitas dan tujuan yang 
sama dalam membentuk kebijakan luar negeri. Negara juga kemudian dikatakan sebagai 
sebuah representasi dari aktor-aktor dalam domestik. Selain itu, di negara yang 
memberlakukan hubungan analisis agen dan prinsipal, seperti demokratis, kebijakan luar 
negeri kerap diambil dari keputusan atau suara dari prinsipal atau keputusan yang datang 
dari pihak yang memiliki kemungkinan untuk memperkuat kekuatan agen atau pemerintah 
(Fearon, 1998: 297). Pada tulisan ini, penulis memilih untuk menggunakan tiga aktor politik 
domestik, yakni pemerintah atau partai politik yang berkuasa, NGO, dan multinational 
corporations atau MNC. 

Kanada dianggap sebagai salah satu penggerak dan pemimpin dalam menangani isu 
perubahan iklim dapat dilihat sejak tahun 1988. Di Konferensi Toronto 1988 yang 
membahas mengenai perubahan atmosfer bumi dan implikasinya pada keamanan global, 
Kanada dibawah kepemimpinan Brian Mulroney, dari Partai Progresif Konservatif, 
menyatakan bahwa isu ini harus diselesaikan secara bersama. Meskipun dianggap sebagai 
penyataan individu daripada pernyataan kebijakan sebuah negara, pemerintahan Mulroney 
juga turut melakukan berbagai usaha untuk menangani gas rumah kaca, seperti membuka 
proyek “green plan” pada tahun 1990. Mulroney juga menghadiri COP3 pada tahun 1992 
(Smith, 2009: 47-9).  

Ketika memutuskan untuk meratifikasi Protokol Kyoto di tahun 2002, Kanada berada 
di bawah kepemimpinan Jean Chrétien, yang berasal dari Partai Liberal. Chrétien tetap 
meratifikasi Kyoto meskipun terdapat oposisi yang menentang dan juga dengan absensi dari 
Amerika Serikat (Smith, 2009: 47). Keputusan ini juga masih berlanjut meskipun setelah 
Amerika Serikat memutuskan untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Tujuan dari 
keputusan ini dapat dilihat sebagai bentuk dari pembentukan citra Kanada. Kanada dapat 
dianggap sebagai negara yang melakukan hal benar dan pemimpin lingkungan internasional 
yang independen (Smith, 2009: 51-2). Sebelum memutuskan untuk meratifikasi, terdapat 
perdebatan yang berlangsung selama lima tahun di dalam domestik Kanada. Pada 
perdebatan ini, Paul Martin, seorang politisi dari Partai Liberal, pun menyatakan adalah hal 
yang tepat untuk menunda ratifikasi Protokol Kyoto melihat adanya oposisi dan penolakan 
dari provinsi.  Namun pada akhirnya, ratifikasi pun diberikan oleh House of Common pada 
Desember 2002  (Smith, 2009: 51-2). Partai politik Kanada yang menyetujui ratifikasi 
Protokol Kyoto adalah Partai Liberal, Partai Demokratik Baru, dan Bloc Québécois. 
Sedangkan partai politik yang menolak adalah koalisi Partai Aliansi dan Partai Konservatif 



5 

 

Progresif (Smith, 2009: 54). Partai Aliansi, yang pada Maret 2002 hingga Desember 2003 
dipimpin oleh Stephen Harper, adalah partai yang secara gamblang menyatakan 
ketidaksetujuannya akan ratifikasi Perjanjian Paris. Alasan dari penolakan tersebut adalah 
karena menganggap Protokol Kyoto hanya akan merugikan ekonomi Kanada saja. 
Sedangkan Partai Konservatif Progresif hanya tidak setuju dengan kepemimpinan Partai 
Liberal yang dianggap tidak melakukan aksi konkret sejak kepemimpinan Brian Mulroney 
(Smith, 2009: 54-5). 

Pada masa pemerintahan Paul Martin, yang berasal dari partai Liberal, Kanada 
melanjutkan usaha Jean Chrétien dalam penanganan isu perubahan iklim dengan 
meluncurkan Project Green. Dibawah kepemimpinan Paul Martin, Kanada kembali menjadi 
salah satu pemimpin dunia dalam perubahan iklim. Hal tersebut tidak luput dari peran 
Menteri Lingkungan Hidup Kanada pada saat itu, yakni Stéphane Dion. Dion yang menjadi 
presiden COP11 tahun 2005 di Montreal, Kanada, pun cukup aktif dalam konferensi 
perubahan iklim tersebut (Smith, 2009: 56). Berbeda dengan pemerintahan sebelum-
sebelumnya, Kanada pada masa kepemimpinan Stephen Harper dianggap sebagai negara 
yang merusak dan mengganggu negosiasi iklim internasional (Paris, 2014: 279). Harper, 
yang pada ketika dipilih menjadi perdana menteri berasal dari Partai Konservatif, dianggap 
lebih skeptis dan “antagonis” terhadap negosiasi perubahan iklim internasional. Harper 
membentuk program kerja yang sejenis dengan prgoram kerja milik Paul Martin. Program 
tersebut menekankan pada insentif pajak, mendukung efisiensi energi, dan pendanaan 
proyek provinsi dan teritori untuk mereduksi gas rumah kaca. Meskipun nampak seperti 
program yang mendukung Protokol Kyoto, namun program kerja ini ditargetkan untuk 
menurunkan gas emisi sebanyak 150 juta MT dengan target tahun 2020. Target yang ingin 
dicapai ini tidak sesuai dengan target yang diberikan oleh Protokol Kyoto, yang mana 
seharusnya mengurangi gas emisi hingga kurang lebih 300 juta MT pada tahun 2012 (Smith, 
2014: 59). 

Penolakan Harper terhadap Protokol Kyoto semakin jelas ketika Peter Kent, Menteri 
Lingkungan Kanada pada masa itu, mengumumkan keluarnya Kanada pada Protokol Kyoto. 
Kent juga menyalahkan pemerintahan sebelumnya karena telah meratifikasi Protokol Kyoto 
dan dianggap tidak memiliki rencana atau usaha untuk memenuhi targetnya (Telegraph, 
2011). Berbeda pula dengan Harper, Justin Trudeau yang terpilih menjadi Perdana Menteri 
Kanada pada November 2015 mendukung penuh perjanjian internasional yang membahas 
mengenai reduksi gas rumah kaca, Perjanjian Paris. Trudeau menjadikan Kanada sebagai 
salah satu pemimpin dunia dalam menangani perubahan iklim. Menangani perubahan iklim 
juga menjadi salah satu janji kampanye Partai Liberal dan juga Justin Trudeau (Partai 
Liberal Kanada, t.t.). 

Berdasarkan penjelasan dari setiap masa pemerintahan dari Mulroney hingga Trudeau 
dan melihat latar belakang partai politiknya, Kanada menjadi negara yang memiliki sikap 
yang berubah-ubah pada isu perubahan iklim. Hal tersebut tidak luput dari pengaruh 
perbedaan partai politik yang sedang mendominasi pada kursi pemerintahan. Apabila 
melihat pola dari kebijakannya dengan membandingkan dua partai politik dominan, yakni 
Liberal dan Konservatif, dapat dilihat bahwa Partai Liberal Kanada lebih mendukung usaha 
negosiasi dan perjanjian internasional yang menangani dari isu perubahan iklim. Sedangkan 
Partai Konservatif lebih memilih untuk menurunkan gas emisi dengan kebijakannya sendiri 
tanpa mengikuti apa yang diminta oleh perjanjian internasional. 

Dalam membuat kebijakan, pemerintah federal juga mempertimbangkan pemerintah 
lokal atau provinsi, serta pula NGO dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Organisasi non-
pemerintah ini (Kettl, 2000: 496, dalam McArthur, 2009: 54). Organisasi-organisasi sipil ini 
kerap diundang oleh partai politik dalam sebuah caucus untuk melakukan presentasi 
mengenai suatu isu, memberikan pendapat, dan juga opini (CCIC, 2006: 26). Selain 
memberikan pandangan dalam sebuah caucus partai politik, aktor-aktor yang disebut 
sebagai stakeholders atau pihak ketiga ini juga bertemu dengan pemerintah dalam berbagai 
pertemuan. Dalam isu perubahan iklim, NGO memberikan peranan aktif bagi pemerintah 
Kanada. NGO kerap memberikan hasil riset dan literatur kepada pemerintah, masyarakat, 
industri, dan akademik untuk kajian lingkungan lebih lanjut. NGO juga kerap melakukan 
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tindakan adaptif sendiri terhadap dampak perubahan iklim. Hal yang paling penting dalam 
peran NGO adalah untuk melakukan pengembangan jaringan melalui konferensi-konferensi, 
proyek interdisipliner, dan komunitas-komunitas dunia. Hal tersebut dikarenakan NGO 
bergantung pada sumber-sumber pendanaan yang mana biasanya terhubung dalam jaringan 
yang baik dengan berbagai pihak. NGO juga dapat memfasilitas dialog terbuka pada forum 
netral tanpa terlihat sebagai pihak dari suatu pemerintahan atau industri yang memiliki 
kepentingan individu (Bednar et al., 2018: 53-4).  

Menanggapi keluarnya Kanada dalam Protokol Kyoto, Mike Hudema dari Greenpeace 
Canada, menyatakan rasa kecewanya terhadap keputusan tersebut dengan menganggap 
bahwa Pemerintahan Harper lebih melindungi polutan daripada kepentingan rakyat 
bersama. Salah satu usaha yang seharusnya dil akukan oleh pemerintah adalah untuk 
menindak tegas salah satu sumber emisi terbesar Kanada, yakni pasir minyak (Carrington 
dan Vaughan, 2011). Tidak hanya ketika masa pemerintahan Harper memutuskan untuk 
keluar dari Protokol Kyoto, Greenpeace Canada juga kerap melakukan konfrontasi terhadap 
pemerintah. Bruce Cox, Direktur Eksekutif Greenpeace Canada pada saat itu, menyatakan 
kepada masyarakat Kanada bahwa apabila masih peduli terhadap lingkungan dan 
pemanasan global, maka dihimbau untuk tidak memilih Partai Konservatif dalam pemilihan 
umum berikutnya. Pernyataan tersebut didukung pula oleh Sierra Club Canada melalui 
pernyataan dari Stephen Hazell, Direktur Eksekutif Sierra Club Canada, bahwa 
pemerintahan yang dipegang oleh Konservatif telah gagal untuk menjadi pemimpin dalam 
isu perubahan iklim (Greenpeace Canada, 2008). Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh 
Greenpeace Canada dan Sierra Club Canada, Hannah McKinnon dari CAN-Rac Canada 
menyatakan bahwa keputusan keluar dari Protokol Kyoto adalah sebuah bentuk dari 
pengabaian tanggung jawab (Carrington dan Vaughan, 2011).  

Sedangkan menanggapi ratifikasi Kanada dalam Perjanjian Paris pada tahun 2016, 
CAN-Rac Canada menyatakan dukungannya. CAN-Rac Canada juga menyinggung usaha 
Kanada untuk memenuhi targetnya dengan bekerja sama dalam One Planet Summit. CAN-
Rac Canada melalui direktur eksekutifnya, Catherine Abreu, menyatakan bahwa One Planet 
Summit mejadi salah satu energi positif bagi politik Kanada dan sebuah momentum baru 
bagi isu perubahan iklim. One Planet Summit juga menjadi salah satu usaha dari 
perwujudan target Perjanjian Paris. Selain NGO, MNC juga menjadi salah satu aktor yang 
dapat memengaruhi keputusan Kanada dalam keluar ataupun meratifikasi sebuah perjanjian 
lingkungan mengenai perubahan iklim. Hal tersebut dikarenakan keanggotaan Kanada 
dalam sebuah perjanjian internasional mengenai perubahan iklim memberikan pengaruh 
yang cukup signifikan bagi produksi industri minyak di Kanada. Kanada sendiri adalah 
penghasil minyak terbesar keempat dan eksportir terbesar ketiga di dunia. Sebanyak 97% 
dari total cadangan minyak yang dimiliki Kanada berasal dari pasir minyak (Pemerintah 
Kanada, 2018). Lokasi tambang pasir minyak milik Kanada berada di Alberta. 
Pengembangan pasir minyak di Kanada dimulai sejak tahun 1967 dengan bantuan 
pendanaan dari subsidi pemerintah federal (Bramley et al., 2005). Mayoritas pasir minyak di 
Alberta dimiliki oleh lima perusahaan multinasional (MNC) yang kerap disebut dengan The 
Big Five, yakni CNRL, Suncor Energy, Cenovus Energy, Imperial Oil, dan Husky Energy 
(Hussey dan Janzen, 2018: 6). Keberadaan Protokol Kyoto cukup memberikan kecemasan 
bagi perusahaan minyak pasir tersebut. Provinsi Kanada yang memiliki industri minyak, 
seperti minyak pasir, mengaku kesulitan dalam mengimplementasikan Protokol Kyoto. 
Ketika Pemerintah Kanada memutuskan untuk keluar dari Protokol Kyoto, industri minyak 
pasir Kanada pun memang sedang meningkat (Fjellvang, 2014: 1). Begitu pula dengan gas 
emisi rumah kaca yang meningkat terus menerus dan disebabkan oleh tingginya produksi 
minyak pasir di Alberta dan Saskatchewan. Dalam rentang tahun 1990 hingga 2008, 
peningkatan gas emisi rumah kaca oleh pasir minyak mencapai 121% (Fjellvang, 2014: 13; 
Droitsch et al., 2010). 

Keputusan Kanada keluar dari Protokol Kyoto tidak terlepas dari usaha pelobi yang 
disewa oleh para perusahaan minyak dan asosiasi industri. Dari tahun 2008 hingga 2012, 
tercatat terdapat 2.733 pertemuan yang dilakukan oleh pihak perusahaan minyak tersebut 
dengan pemerintah federal (Livesey, 2018). Sejak awal tahun 2010, The Canadian 
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Association of Petroleum Producers (CAPP) melakukan lobi kepada pemerintah federal 
untuk mempertimbangkan keanggotaan Kanada pada Protokol Kyoto. Terdapat pula panitia 
yang khusus membahas mengenai kelanjutan perusahaan pasir minyak di Kanada terkait 
dengan batasan gas emisi rumah kaca. Kepanitiaan ini secara dibuat dengan nama Oilsands 
Clean Energy Coordinating Committee. Selain CAPP, kepanitiaan ini juga terdiri dari 
pemerintah Alberta dan pemerintah federal. CAPP menganggap bahwa perusahaan minyak 
pasir Kanada telah menyumbang angka perekonomian Kanada dan diharapkan akan tetap 
memberikan kontribusi setidaknya CA$84 milyar setiap tahun pada pendapatan Kanada 
(Lukacs, 2012). Berdasarkan dari adanya lobi yang dilakukan oleh CAPP kepada pemerintah 
ini, dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh MNC dalam kebijakan Kanada keluar dari 
Protokol Kyoto. 

Sebagai industri bahan bakar fosil yang menghasilkan banyak karbon, industri minyak 
pasir pada masa Perjanjian Paris pun kemudian juga menjadi industri bahan bakar yang 
memiliki risiko tinggi akan adanya instabilitas, krisis, bahkan kebangkrutan. Namun pada 
akhir 2015, Alberta sebagai provinsi penghasil minyak tar terbesar di Kanada mengeluarkan 
laporan perubahan iklimnya. Laporan tersebut meliputi rencana untuk mengaplikasikan 
pajak karbon, phase-out pembangkit tenaga batu bara, dan memasang target pada gas emisi 
rumah kaca sebesar 100 MT (Tucker, 2015). Produsen minyak pasir secara umum 
memberikan reaksi yang positif terhadap rencana tersebut, begitu pula dengan kelompok 
pemerhati lingkungan, dan politisi baik dalam maupun luar Alberta. Produsen minyak pasir 
yang menyatakan dukungannya secara langsung adalah CNRL, Suncor Energy, dan Cenovus 
Energy. Steve Williams, presiden dan komisioner dari Suncor Energy menyatakan 
dukungannya di depan publik pula. 

The CAPP juga mendukung rencana ini dengan harapan rencana tersebut mampu 
memperbaiki akses pasar sehingga jangkauan miyak pasir Kanada bisa semakin luas. 
Berbeda dengan CNRL, Suncor, dan  Cenovus, Imperial Oil tidak memberikan dukungan 
yang serupa (Tucker, 2015). Sedangkan tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan dari 
Husky ENergy mengenai isu ini. Hingga pada awal tahun 2018, Parkland Institute, sebuah 
think tank yang dikelola oleh University of Alberta, menyatakan bahwa CNRL, Suncor, dan 
Cenovus telah mencoba mereduksi intensitas emisi mereka dari proses produksi pasir 
minyak. Suncor dan Cenovus bahkan telah menyatakan target penurunan gas emisi mereka. 
Suncor memasang target untuk menurunkan emisinya sebesar 30% pada tahun 2030 dan 
Cenovus sebesar 33% pada tahun 2026 (Meyer, 2018). Pembicara dari Cenovus, Sonja 
Franklin menyatakan dukungannya pula (Meyer, 2018). 

Dilihat dari penjelasan mengenai pengaruh NGO dan MNC dalam pengambilan 
kebijakan Kanada pada keluarnya Kanada di Protokol Kyoto dan ratifikasi pada Perjanjian 
Paris, dapat disimpulkan dalam tiga poin. Pertama adalah bahwa keputusan Kanada keluar 
dari Protokol Kyoto lebih didorong oleh adanya kepentingan perusahaan pasir minyak di 
Alberta, dibandingkan dengan dorongan dari NGO. Kedua, kebijakan Kanada untuk 
meratifikasi Perjanjian Paris didukung oleh NGO dan juga MNC. Ketiga, berangkat dari 
kedua poin sebelumnya, keputusan Kanada untuk keluar dari Protokol Kyoto dan Perjanjian 
Paris cukup dipengaruhi oleh NGO dan juga MNC, dalam hal ini perusahaan industri 
minyak pasir yang mayoritas berada di Provinsi Alberta. 

Peranan Efisiensi dalam Peratifikasian Perjanjian Paris oleh Kanada 
Menurut Chayes dan Chayes (2005), terdapat tiga latar belakang yang menjadi asumsi 

kecenderungan umum suatu negara memenuhi kewajiban sebagai bentuk kepatuhannya 
terhadap suatu rezim internasional, yakni faktor efisiensi, kepentingan, dan juga norma 
(Chayes dan Chayes 1993: 179). Tulisan ini melihat bahwa faktor efisiensi dapat menjelaskan 
alasan Kanada meratifikasi Perjanjian Paris setelah keluar dari Protokol Kyoto. Yang 
dimaksud dengan efisiensi itu sendiri adalah ketika suatu negara akan cenderung mematuhi 
suaru rezim apabila perhitungan biayanya sesuai dengan manfaat yang didapat. Analisis ini 
dapat dilihat dari suatu sistem birokrasi. Efisiensi kerap terlihat dalam birokrasi yang 
bekerja sesuai dengan prosedur standar operasional dalam peraturan dan kewajiban (Chayes 
dan Chayes, 1993: 178-185).  Dalam kasus ini, efisiensi dilihat dari kedua rezim perubahan 
iklim, yakni Perjanjian Paris dan juga Protokol Kyoto.  
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Kanada sendiri, terdapat beberapa hambatan yang kemudian dianggap sebagai 
masalah terkait implementasi Protokol Kyoto. Pertama adalah adanya masalah teknis, 
seperti kerap adanya peraturan yang kontradiktif dalam teks resmi Protokol. Hal tersebut 
salah satunya dapat dilihat dari adanya ambiguitas terhadap penjelasan keterlibatan sektor 
privat dalam perdagangan ERUs. Pada Arikel 6(1) Protokol Kyoto, terdapat penjelasan yang 
dapat disimpulkan bahwa firma privat tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pasar karbon. 
Namun, pada Artikel 6(3) menyatakan bahwa setiap negara memiliki otoritas untuk 
menunjuk “entitas legal” dalam proses menghasilkan, mentransfer, dan memperoleh ERUs. 
Entitas legal disini kerap diartikan sebagai perusahaan milik pribadi. Sektor privat justru 
menjadi pihak yang coba didekati JI agar dapat terbentuk kerja sama antara negara dengan 
perusahaan privat dalam menangani gas emisi rumah kaca (Rollings-Magnusson dan 
Magnusson, 2000: 349; Cullet dan Kameri-Mbote, 1998: 394). 

Target redusi emisi pada Protokol Kyoto juga menjadi salah satu tantangan bagi 
Kanada. Hal ini dikarenakan Kanada merupakan negara industri maju yang berbeda dengan 
negara industri lainnya. Jika negara industri pada umumnya memiliki banyak investasi luar 
negeri, investasi luar negeri justru mendominasi ekonomi di Kanada sejak tahun 1996, 
termasuk dominasi pada produksi energi dan industri yang membutuhkan banyak konsumsi 
energi. Lebih dari 56% produksi bahan kimia, tekstil, perlengkapan transportasi, dan 
peralatan elektronik di Kanada dikuasai oleh perusahaan asing (Rollings-Magnusson dan 
Magnusson, 2000: 351). Fakta tersebut menjadi bahaya ketika IET dikaitkan dengan 
perusahaan kepemilikan asing. Negara investor berkemungkinan besar memutuskan untuk 
membuka perusahaan dan pabrik di negara yang tidak memiliki batasan emisi gas rumah 
kaca. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kontrol gas emisi terhadap 
perusahaannya oleh pemerintah Kanada. Apabila investor merelokasi perusahaannya dari 
Kanada, Kanada akan mengalami kerugian baik secara ekonomi, maupun pada sektor 
lainnya (Rollings-Magnusson dan Magnusson, 2000: 351). 

Hambatan berikutnya bagi Kanada dalam memenuhi target Kyoto ada dalam sektor 
ekonomi. Hambatan ekonomi ini dibagi menjadi dua poin. Pertama adalah bahwa terdapat 
perdebatan ekonomi dalam internal Kanada mengenai biaya dan keuntungan dari 
pemenuhan komitmen Kyoto. Kanada diperkirakan akan mengeluarkan biaya sebesar 
CA$1,66 milyar per tahunnya untuk “biaya kepatuhan” pada komitmen pertama tahun 2008 
hingga 2012. Angka tersebut didasari atas estimasi biaya reduksi CO2 per tonnya (CA$10) 
dikalikan dengan jarak atau “gap” antara skenario emisi “business-as-usual” dengan target 
Kyoto. “Gap” tersebut berjumlah kurang lebih 240 megaton (MT) hasil dari pengurangan 
asumsi skenario “business-as-usual” pada tahun 2010 yang berjumlah 809 MT dan target 
Kyoto untuk Kanada yang adalah 571 MT. Staf Canada’s Climate Change Secretariat 
menyatakan bahwa semakin lama tindakan yang diambil tidak segera dilakukan, makan 
semakin mahal pula biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi target (Bernstein, 2002: 217). 
Hambatan dalam sektor ekonomi kedua adalah bahwa ketika Kanada melakukan usaha 
reduksi emisi karbon, seperti relokasi pabrik dan menutup pembangkit tenaga bahan bakar 
fosil, diestimasikan dapat mengakibatkan turunnya GDP antara 0 hingga 2 persen pada 
tahun 2012 (Pemerintah Kanada, 2002: 16).  

Perjanjian Paris membawa akhir bagi negosiasi di PBB yang telah berlangsung selama 
lebih dari 20 tahun mengenai usaha penurunan gas emisi. Dibandingkan dengan Protokol 
Kyoto, Perjanjian Paris menawarkan mekanisme yang lebih efisien. Terdapat beberapa 
elemen penting yang ada dalam Perjanjian Paris. Pertama adalah adanya long-term 
temperature goal. Long-term temperature goal yang mana dimaksud adalah adanya tujuan 
utama jangka panjang dari Perjanjian Paris, yakni membatasi peningkatan suhu bumi jauh 
di bawah 2oC dan berusaha keras untuk mencapai angka maksimal peningkatan suhu 1,5oC 
(UNFCCC, t.t.). Berbeda dengan Protokol Kyoto yang dengan tegas menetapkan target setiap 
negara Annex 1 dengan batasan waktu, Perjanjian Paris hanya menekankan pada usaha yang 
kuat dengan target paling tidak mencapai peningkatan suhu bumi 2oC dan sebisa mungkin 
mencapai 1,5oC saja. Hal ini juga menjadi kritik yang banyak disampaikan untuk Perjanjian 
Paris, yakni bahwa tidak adanya mekanisme pemaksaan yang memberikan sanksi bagi pihak 
yang tidak mengikuti perjanjian ataupun memenuhi target komitmennya. Meskipun 
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demikian, hal tersebut menjadi salah satu pendorong banyaknya negara yang mau ikut serta 
dalam Perjanjian Paris, karena apabila sebuah negara tidak patuh atau tidak memenuhi 
target, negara tersebut kemungkinan hanya akan mendapatkan reputasi yang buruk, namun 
tidak ada risiko adanya biaya sanksi yang harus dibayarkan. Ambisi yang besar dari setiap 
negara anggota menjadi penting karena dapat menentukan sebuah perjanjian akan berjalan 
efektif atau tidak (Bang, et al., 2016: 213). 

Elemen penting kedua dalam Perjanjian Paris adalah tindakan mitigasi perubahan 
iklim. Perjanjian Paris menjadi perjanjian yang memahami adanya keutamaan politik 
domestik dalam isu perubahan iklim. Maka dari itu, Perjanjian Paris memperbolehkan 
setiap negara untuk menetapkan target penurunan gas emisinya masing-masing dan tidak 
hanya berlaku bagi negara Annex 1. Penetapan target yang dibebaskan setiap negara ini 
diharapkan mampu meningkatkan ambisi global melalui “naming and shaming” yang 
muncul dari adanya kemungkinan untuk membandingkan dan mengulas penetapan target 
antarnegara satu dengan negara lainnya (Falkner, 2016: 2). Penetapan target mandiri ini 
kemudian juga menjadi solusi dari konflik yang muncul pada Protokol Kyoto, yakni 
menghapuskan salah satu dari batasan terbesar terciptanya kerja sama internasional dalam 
perubahan iklim. Perjanjian Paris meyakinkan bahwa tidak ada negara yang memiliki 
kekuatan lebih mendapatkan tekanan yang lebih pula untuk menurunkan gas emisi 
negaranya (Falkner, 2016: 3). Penetapan target reduksi emisi ini disebut dengan nationally 
determined contributions (NDCs). Setelah meratifikasi Perjanjian Paris, setiap negara 
mengajukan target awal reduksi emisi bagi negaranya atau intended nationally determined 
contributions (INCDs). INDCs ini kemudian juga disebut sebagai NDCs pertama negara 
tersebut. NDCs diperbarui setiap lima tahun dan diharapkan dapat terus meningkat 
(UNFCCC, t.t.). 

Dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris, sebuah negara yang memiliki ambisi 
yang besar akan mengeluarkan biaya yang juga turut besar dan begitu bula sebaliknya (Bang, 
et a., 2016: 212). Meskipun demikian, penetapan target secara individu oleh negara anggota 
dan dengan adanya “naming and shaming” tetap berhasil mendorong munculnya ambisi 
yang besar tiap negara untuk berkomitmen mereduksi emisi. Elemen ini berhasil 
meningkatkan partisipasi para negara untuk ikut dalam usaha reduksi gas rumah kaca. 
Dalam partisipasinya, Perjanjian Paris berhasil menggaet 195 negara, yang mana juga 
termasuk negara non-Annex 1. Dari 195 negara tersebut, 165 negara telah menyerahkan 
target NDCs pertama mereka, atau INDCs. Meskipun INDCs bersifat sukarela dan bukanlah 
hasil dari negosiasi multilateral, tidak pernah dalam 25 tahun diplomasi iklim dapat 
melibatkan banyak negara. Selain negara, Perjanjian Paris juga melibatkan aktor lain, 
seperti organisasi masyarakat sipil, pemerintah subnasional, hingga komunitas bisnis  
(Clamençon, 2016: 18). Keterlibatan dan partisipasi yang luas dapat memastikan seluruh gas 
emisi rumah kaca berada di bawah pengawasan perjanjian. Partisipasi negara anggota juga 
harus didukung oleh pencapaian tingkat kepatuhan yang tinggi dengan melihat pencapaian 
negara dalam target reduksi emisinya. Hal ini menjadi salah satu hal dasar sebuah 
perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang efisien dan efektif (Bang et al., 2016: 
210). 

Kanada sendiri menjadi pihak yang mendukung dan mempromosikan Perjanjian Paris 
terhadap dunia. Pada akhir dari tahun 2016, Pemerintah Federal Kanada mengeluarkan 
“Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change”, atau PCF, yakni sebuah 
kerangka kerja yang meliputi kerja sama antara provinsi/teritori dengan mengacu pada 
empat pilar, yakni carbon pricing; langkah mitigasi komplementer seperti standar bahan 
bakar yang rendah emisi dan pemberhentian pengunaan batu bara secara berkala; adaptasi 
dan ketahanan; serta inovasi untuk mendukung teknologi yang bersih dan penciptaan 
lapangan kerja (Pembina Institute, 2017). Kerangka kerja yang komprehensif ini juga 
meliputi rencana kerja untuk mereduksi emisi pada seluruh sektor ekonomi, mempercepat 
pertumbuhan ekonomi yang bersih, dan membangun dari dampak perubahan iklim. 
Tindakan-tindakan dalam “Pan-Canadian Framework” ini telah didukung oleh investasi 
federal pada pendanaannya yang mendukung Kanada dalam memenuhi taget untuk 
mereduksi emisi hingga 30% dibawah level 2005 pada tahun 2030. Pada Anggaran 2017 
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Kanada, PCF dianggarkan CA$2 milyar untuk lima tahun ke depannya (Kementerian 
Keuangan Kanada, 2017). Pada sektor pendanaan, Kanada tidak ragu untuk memberikan 
bantuan dana terhadap beberapa pihak, seperti pada November 2015, Kanada memberikan 
dana sebanyak CA$2,65 milyar selama lima tahun kepada negara-negara berkembang yang 
sedang dalam masa transisi ke ekonomi rendah karbon. Apabila ditotal dengan pemberian 
dana lainnya dari tahun 2015 hingga 2016, pengeluaran Kanada untuk mendukung 
Perjanjian Paris mencapai CA$635 juta (Laporan Dua Tahunan Ketiga Kanada, 2017: 211-
212). 

Berdasarkan kritik dan tantangan yang dihadapi Kanada dalam memenuhi target 
Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, dapat disimpulkan bahwa efisiensi memberikan 
pengaruh terhadap perubahan sikap Kanada terhadap Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. 
Perjanjian Paris dapat dikatakan sebagai perjanjian yang lebih efisien. Efisiensi ini dapat tiga 
hal, yakni pertama adalah bahwa kerangka legal peraturan Perjanjian Paris lebih dapat 
dipenuhi daripada Protokol Kyoto. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi negara yang lebih 
banyak daripada Protokol Kyoto. Kedua, Perjanjian Paris yang lebih banyak melibatkan 
pihak sehingga persediaan informasi lebih banyak. Ketiga, biaya transaksi Perjanjian Paris 
lebih dapat dipenuhi oleh Kanada daripada Protokol Kyoto. Selain itu, Perjanjian Paris juga 
lebih dapat dipenuhi dibandingkan dengan Protokol Kyoto. Hal tersebut dapat dilihat dari 
lebih banyaknya hambatan yang dihadapi Kanada pada Protokol Kyoto daripada Perjanjian 
Paris. 

Kesimpulan  
Perubahan sikap Kanada dalam kedua rezim perubahan iklim ini dijelaskan dalam 

kerangka Teori Kepatuhan Rezim dan Teori Politik Domestik. Teori Kepatuhan menyatakan 
bahwa sebuah negara patuh terhadap sebuah rezim internasional disebabkan oleh tiga 
faktor, yakni efisiensi, kepentingan, dan norma. Sedangkan pada Teori Politik Domestik, 
dalam menggambil kebijakan luar negeri, negara pasti dipengaruh oleh politik domestik. 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan faktor efisiensi dan politik domestik dalam 
menjelaskan perubahan sikap Kanada terhadap dua rezim perubahan iklim tersebut. Dengan 
menggunakan teori tersebut, peneliti melihat bahwa benar terdapat pengaruh dari efisiensi 
kedua perjanjian perubahan iklim tersebut dan politik domestik Kanada di balik perubahan 
sikap Kanada pada Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Sehingga argumen penelitian yang 
menyatakan bahwa terdapat faktor efisiensi dan politik domestik pada perubahan sikap 
Kanada tersebut dapat terbukti. 

Pada faktor yang pertama, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kanada memutuskan 
untuk meratifikasi Perjanjian Paris kendati keluar dari Protokol Kyoto, dikarenakan adanya 
pengaruh dari politik domestik. Pada faktor ini penulis menggunakan tiga aktor politik 
domestik dalam melihat apakah politik domestik memengaruhi kebijakan Kanada dalam 
memutuskan sebuah kebijakan luar negeri mengenai isu perubahan iklim. Akor politik 
domestik yang digunakan yaitu partai politik, NGO, dan MNC. Pada keempat aktor tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah aktor politik domestik yang paling 
memengaruhi kebijakan keanggotaan dan kepatuhan Kanada dalam rezim perubahan iklim. 
Hal tersebut dilihat dari partai politik yang sedang  memerintah ketika itu. Pada masa 
pemerintahaan Stephen Harper yang berasal dari partai Konservatif, Kanada menjadi pasif 
dalam negosiasi perubahan iklim internasional. Harper juga tidak mengindahkan Protokol 
Kyoto dalam melakukan pembangunan negaranya. Sedangkan pada masa pemerintahan 
Justin Tudeau, yang berasal dari Partai Liberal, sama seperti Paul Martin, perdana menteri 
yang meratifikasi Protokol Kyoto, lebih aktif dalam negosiasi perubahan iklim. Selain itu, 
Partai Liberal juga menjadi salah satu partai yang meyakini perubahan iklim dan juga 
keharusan untuk menemukan solusinya. Pada aktor politik domestik NGO dan MNC, dapat 
disimpulkan bahwa NGO di Kanada, dalam hal ini adalah Greenpeace Canada, Sierra Club 
Canada, dan CAN-Rac Canada, pada umumnya mendukung setiap usaha dan negosiasi 
perubahan iklim dalam penurunan gas rumah kaca Kanada. Sedangkan bagi MNC, yang 
dalam hal ini diwakilkan oleh perusahaan industri pasir minyak, pada umumnya menolak 
apa yang ditargetkan oleh Protokol Kyoto. Hal tersebut dikarenakan tuntutan Protokol 
Kyoto yang memberatkan perusahaan-perusahaan tersebut. Sedangkan pada Perjanjian 
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Paris, beberapa MNC pasir minyak, yakni CNRL, Suncor Energy, Cenovus Energy, telah 
menyatakan kemauan dalam usaha memenuhi target Perjanjian Paris. 

Faktor kedua adalah faktor efisiensi yang mana dapat menjelaskan bahwa Perjanjian 
Paris lebih efisien bagi Kanada daripada Protokol Kyoto. Hal tersebut dapat dijelaskan 
melalui tiga poin. Pertama adalah biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh Kanada 
dalam Protokol Kyoto cukup besar, sedangkan pada Perjanjian Paris, Kanada tidak ragu 
untuk mengeluarkan anggaran yang cukup besar bagi negara berkembang. Kedua, Protokol 
Kyoto juga dianggap merugikan bagi perekonomian Kanada dibandingkan dengan 
Perjanjian Paris. Hal tersebut dikarenakan Protokol Kyoto menetapkan taget bagi Kanada 
yang menurut Kanada sulit untuk dicapai, sedangkan pada Perjanjian Paris, Kanda 
menentukan targetnya sendiri sehingga mampu mengukur kapabilitas negaranya untuk 
memenuhi target tersebut. Ketiga, partisipasi yang lebih besar juga mendorong Kanada 
untuk mau berkomitmen pada Perjanjian Paris daripada pada Protokol Kyoto. 
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