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Siapa Yang Bertanggung Jawab Terhadap 
Krisis Iklim? Negara? Individu? Korporasi? 

• Emisi tahunan masing-masing negara 
pertahun 

• Emisi kumulatif masing-masing negara 

• Emisi perkapita masing-masing negara 
pertahun 

• Emisi Kumulatif Korporasi 



Emisi Tahunan Negara 

 



 



Emisi Kumulatif Negara 



 



Emisi Perkapita (per-penduduk) 

 



 



Emisi Kumulatif Korporasi 

• 50 entitas korporasi 
menyebabkan 50% emisi 
global. 

• 100 entitas korporasi 
menyebabkan 70,6 % emisi 
global 

 

• https://climateaccountabilit
y.org/carbonmajors.html 





Pertamina Bumi Resources Adaro Energy
Kideco Jaya

Agung
Berau Coal

Energy
Bukit Asam Indika Energy

Emisi Total 4.857 2.096 1.135 937 523 434 373
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Kontribusi Emisi Global Kumulatif 1988-2015 

Keterangan:  

Emisi Pertamina dihitung dari tahun 1988 

Emisi Bumi Resources dihutung tahun 1999 

Emisi Adaro Energy dihitung sejak tahun 1992 

Emisi Kideco Jaya Agung dihutung sejak tahun 1993 

Emisi Berau Coal Energy dihitung sejak tahun 2000 

Emisi Bukit Asam dihitung sejak tahun 2000 

Emisi Indika Energy dihitung sejak 1993 







Emisi GRK Indonesia berdasarkan sektor 







Bali Principles of Climate Justice 



Perjanjian Paris 

• Noting the importance of ensuring the integrity of all 
ecosystems, including oceans, and the protection of 
biodiversity, recognized by some cultures as Mother 
Earth, and noting the importance for some of the 
concept of "climate justice", when taking action to 
address climate change 

• Holding the increase in the global average temperature 
to well below 2°C above pre-industrial levels and 
pursuing efforts to limit the temperature increase to 
1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this 
would significantly reduce the risks and impacts of 
climate change (Article 2a) 
 



IPCC SR 1.5 Derajat Celsius 

420 Gt 
66% peluang untuk 

berada di bawah 1,5 ° C 

580 Gt 
50% peluang untuk 

berada di bawah 1,5 
° C 



• Untuk menentukan anggaran karbon yang adil untuk Indonesia, 
prinsip climate equity ini harus diperhitungkan. Hickel (Hickel 2020), 
memperkirakan bahwa 90% tanggung jawab atas kerusakan iklim 
yang terjadi berada pada negara-negara maju (Annex I).  

• Didasarkan pada jumlah emisi yang dihasilkan oleh negara-negara 
maju telah melebihi batas yang seharusnya mereka miliki. Negara 
non-Annex sepatutnya memiliki 87,5% dari total anggaran karbon 
yang tersisa dari tahun 2011 (Alcaraz, et al. 2018).  

• Kisaran angka ini mirip dengan angka laporan yang ditulis oleh 
Hickel, yang berarti bahwa angka emisi historis emisi negara-negara 
merupakan salah satu barometer yang bisa digunakan untuk 
menentukan berapa anggaran karbon yang adil yang dapat 
didistribusikan ke semua negara di dunia ini kedepannya.  
 



Pada trayektori 
peluang sebesar 
66% untuk 
menjaga kenaikan 
di bawah 1,5 ° C. 

Mencapai nol 
karbon dalam 30 
tahun. 

14,8 
Gt Pada trayektori 

peluang sebesar 
50% untuk 
menjaga kenaikan 
di bawah 1,5 ° C. 

Mencapai nol 
karbon dalam 20 
tahun. 

20,5 

Gt 





20% penurunan 
setiap tahun 

dalam rentang 
waktu 2041 - 

2050 

15% penurunan 
setiap tahun 

dalam rentang 
waktu 2031 - 

2040 

8% penurunan 
setiap tahun 

dalam rentang 
waktu 2021 - 

2030 



 

 

 

 
• https://www.walhi.or

.id/desk-study-walhi-
analisis-kesenjangan-
kebijakan-iklim-
indonesia-dalam-
perspektif-keadilan-
antargenerasi 


