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G-20 DAN TRANSISI 
ENERGI BERKELANJUTAN

Departemen Kebijakan Strategis

Riskha Tri Budiarti, M.Sc
Cupi Legilasa Fauziah, S.H., M.H

A. Pendahuluan
 Krisis lingkungan dan perubahan iklim merupakan fakta yang tak 
terbantahkan lagi. Ketika naskah ini ditulis, negara-negara di Benua Eropa sedang 
diterpa gelombang panas hingga mencapai 40° celcius, dan suhu rata-rata dunia 
naik lebih dari 1,5° celcius per tahunnya. Isu perubahan iklim lingkungan yang 
dulunya hanya didominasi oleh aktivis-aktivis lingkungan sekarang menjadi isu 
utama yang dibahas di forum-forum para petinggi negara baik skala nasional, 
regional, maupun iternasional. Tak terkecuali forum G-20 yang saat ini digelar 
di Bali, Indonesia, menjadikan transisi kepada energi yang berkelanjutan 
menjadi salah satu isu prioritas. Energi dengan yang berasal dari bahan bakar 
fosil dianggap merupakan salah satu biang keladi terjadinya perubahan iklim. 
Sehingga dunia sudah harus mulai beralih ke energi yang lebih kecil menyumbang 
emisi karbon. Negara-negara G-20 mewakili 80% perekonomian dunia, 75% 
perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Ini berarti negara-negara 
G-20 juga penyumbang emisi karbon terbesar, karena emisi karbon paling besar 
diakibatkan oleh aktivitas ekonomi dan perdagangan. Namun mampukah G-20 
mendorong transisi energi global? Apakah berdampak pada upaya mengatasi 
perubahan iklim? Atau mengulangi kegagalan kerjasama multilateral lain yang 
seringkali hanya menjadi ajang kumpul-kumpul para elit yang justru banyak 
menyumbang emisi karbon?  

B. Sejarah G-20 dan Dominasi Negara-negara Maju  
 Group of Twenty atau yang lebih dikenal dengan G-20, merupakan forum 
pertemuan 19 negara dan Uni Eropa  yang membahas isu-isu ekonomi di dunia. 
Negara-negara yang tergabung didalamnya yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, 
Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, 
Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Cina, Turki dan Uni 
Eropa. 
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 Munculnya G-20, berawal dari krisis minyak tahun 1973 di Amerika Serikat 
dan diikuti krisis ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini mendorong 
pejabat keuangan Amerika Serikat untuk mengadakan pertemuan dengan 
pejabat keuangan negara Eropa dan Jepang untuk membahas permasalahan 
tersebut. Forum ini kemudian diikuti negara-negara lain hingga forum tersebut 
menjadi G8 yang artinya diikuti oleh 8 negara. Saat krisis ekonomi terjadi di Asia 
tahun 1997, pertemuan tersebut kemudian diikuti negara-negara berkembang 
dan total keanggotaan forum ini berjumlah 20 negara.   

 Secara kumulatif, negara-negara yang tergabung dalam G-20 diperkirakan 
menguasai sekitar 90 persen  produk domestik bruto (PDB) ekonomi dunia, 
80 persen volume perdagangan dunia dan merepresentasikan 2/3 populasi 
penduduk dunia. Singkatnya, kekuatan ekonomi negara G-20 mencerminkan 
kekuatan pasar dan arus lalu lintas perdagangan barang dan jasa terbesar di 
dunia. Mengacu pada data Bank Dunia (World Bank)1 , besaran PDB Amerika 
Serikat mencapai 20,95 Triliun Dollar AS pada tahun 2020, disusul Uni Eropa 
sebesar 15,29 Triliun Dollar AS, kemudian Cina sebesar 14,72 Triliun Dollar AS. 

 Namun dominasi negara-negara maju masih sangat nampak pada 
pertemuan-pertemuan G-20. G-20 nampak seperti forum konsultasi yang 
diinisiasi oleh negara-negara industri maju guna menegosiasikan berbagai 
kebijakan ekonomi global, dengan tujuan menjaga stabilitas sistem ekonomi 
kapitalisme yang kini tengah menghadapi krisis dan paradoks dalam dirinya. 
Walaupun demikian, forum ini diperluas yang semula merupakan forum para 
menteri keuangan dan gubernur bank sentral berbagai negara menjadi forum ke 
tingkat yang lebih tinggi yakni forum bagi para pemimpin negara anggota yang 
memiliki komitmen politik untuk mempertahankan sistem ekonomi kapitalisme. 

 Seperti disampaikan oleh Miranda Goeltom, mantan wakil Gubernur 
Bank Indonesia, dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh 
BPPK Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 2010 yang 
dikutip dalam Projek Riset G-20: Peran Indonesia dalam G-202 , disebutkan 
bahwa “….forum G-20 di tingkat pemimpin tertinggi membuat keputusan-

1 https://money.kompas.com/read/2022/05/06/083000926/melihat-peringkat-pdb-as-dan-ru-
sia-di-antara-negara-anggota-G-20?page=all

2 https://www.mongabay.co.id/2022/03/16/presidensi-G-20-bagaimana-keseriusan-indonesia-laku-
kan-transisi-energi/
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keputusan yang dibuat dalam forum tersebut menjadi ‘implementable’ (bersifat 
dapat diterapkan).” Artinya bahwa meskipun forum ini tidak bersifat formal 
namun setiap anggota diharuskan untuk memiliki komitmen yang tinggi untuk 
mengimlementasikannya dalam kebijakan-kebijakan yang digulirkan di negara 
masing-masing. 

 Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan setiap krisis 
ekonomi yang terjadi di dunia serta masalah lain yang ditimbulkannya dan agar 
negara-negara yang tergabung dalam G-20 ini memiliki andil yang besar dalam 
menyelamatkan krisis ekonomi yang disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi 
global yakni Sistem Ekonomi Kapitalisme.  Hal ini merupakan strategi negara 
maju yang memegang kendali dalam perekonomian global untuk menyelesaikan 
persoalan ekonomi dengan tanggung jawab yang tidak ingin dipegang sendiri 
namun dengan melibatkan negara-negara lain dalam rangka menjaga hegemoni 
mereka di dunia seperti teori Gramsci “…hegemoni dalam kapitalisme untuk 
merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang 
sudah diperoleh.” 3

C. Efektifitas G-20 dalam Mengatasi Krisis Ekonomi dan Keuangan Dunia
 Ancaman krisis ekonomi kembali mengguncang dunia. Sebagaimana 
yang disampaikan IMF, pada 2022, ekonomi dunia diperkirakan hanya mampu 
tumbuh 3,6% lebih rendah dari yang sebelumnya diramal 3,8%. Untuk 2023, 
akan menjadi lebih buruk karena ekonomi diperkirakan hanya tumbuh 0,2%-
0,8%4.   Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menyebut ada tiga faktor 
utama yang menyebabkan risiko stagnasi dan inflasi yang terjadi di berbagai 
negara, yaitu5:

Risiko yang berkaitan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina 
termasuk juga pengenaan sanksinya yang menyebabkan gangguan 
pasokan energi dan pangan global serta gangguan mata rantai 
pasokan global. 
Pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) dan negara-
negara maju,  yang ditempuh oleh sejumlah bank sentral terutama 

3  Roger Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 21
4 https://www.cnbcindonesia.com/market/20220419170741-17-332909/imf-pangkas-proyeksi-
ekonomi-2022-ramal-dunia-resesi-lagi
5 https://www.merdeka.com/uang/3-faktor-penyebab-krisis-ekonomi-dan-inflasi-global.html

1.

2.
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di negara-negara yang pertumbuhan ekonominya meningkat seperti 
di Amerika, atau di negara yang inflasinya tinggi, yang disebabkan 
karena tidak mempunyai ruang fiskal atau menaikkan subsidi di 
negara-negara tersebut. Ruang fiskal yang terbatas disejumlah 
negara menyebabkan kenaikan harga komoditas global, berdampak 
pada meningkatnya harga-harga di dalam negeri. Tidak hanya 
Amerika serikat melainkan terjadi juga di Brazil, Malaysia, India, 
maupun sejumlah negara yang lain. Kenaikan suku bunga tentu saja 
menurunkan permintaan dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. 
Apalagi dalam kondisi sekarang, banyak negara-negara yang terjerat 
utang besar saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak 
ada anggaran yang cukup untuk melunasi utang beserta bunga-
bunganya. 
Kenaikan kasus dan kebijakan zero Covid-19 di Cina menyebabkan 
terjadi perlambatan ekonomi di sana. 

 Semua faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global 
berisiko ke bawah. 

 Krisis ekonomi yang terjadi telah mengundang pertanyaan tentang 
efektifitas G-20  dalam mengatasi krisis ekonomi global. Fenomena seperti itu 
pernah terjadi tahun 2008 saat negara Amerika Serikat (AS) sebagai jantungnya 
kapitalisme global, mengalami krisis ekonomi. Krisis ini dimulai dari kredit 
macet perumahan (subprime mortgage) di AS yang merupakan sentrum bagi 
perekonomian dunia. Krisis finansial ini berdampak secara luas dan berefek 
pula bagi negara-negara Uni Eropa. Karena itulah, G-20 makin mengintesifkan 
pertemuan pada tingkat multilateral. 

 Kebijakan counter  cyclical  dan  kucuran  likuiditas  diharapkan menjadi  
pemicu pemulihan  perekonomian  global. Abimanyu6  mengatakan  bahwa  
bentuk  dan  komposisi  dari  stimulus  fiskal secara garis besar terdiri atas dua 
sumber, yakni penurunan beban pajak bagi wajib pajak  (tax  cut)  dan  alokasi  
belanja  (government  expenditure),  khususnya  belanja  subsidi  kepada rumah 
tangga dan belanja infrastruktur. 

6 Abimanyu,  A.  2011.  Refleksi  dan  Gagasan  Kebijakan  Fiskal. www.pajak.go.id/perpustakaan/
index.php?p=show_detail&id=482

3.
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 G-20, sebagai sebuah media pertemuan antara negara maju dan 
berkembang, membuat adanya komitmen pada KTT Washington, London, 
Pittsburgh yaitu dengan melaksanakan kebijakan stimulus fiskal dari 2% PDB, 
melakukan rekapitalisasi perbankan dan restrukturisasi aset yang bermasalah 
dengan biaya sebesar US$ 2-5 triliun, sumber dari IMF sebesar US$ 500 miliar 
dan alokasi untuk menambahkan likuiditas sebanyak $250 miliar. Tidak hanya 
sampai disitu saja, pada tahun 2012, KTT di Los Cabos Mexico, G-20 sepakat 
untuk menambahkan dana talangan melalui Dana Moneter IMF sebanyak US$ 
430 miliyar. Serta meminta kepada anggotanya untuk melakukan komitmen 
kebijakan stimulus fiskal sebanyak 3% dari PDB.7  

 Berbeda dengan pertemuan G-20 di kota Washington, pertemuan kedua 
KTT G-20 di London membentuk satuan tugas untuk mengatasi krisis keuangan 
global. Dalam KTT ini, para pemimpin sepakat mendorong kebijakan peningkatan 
pemasokan likuiditas dan penurunan rasio suku bunga untuk mengatasi krisis 
keuangan secara bersama-sama. Pada pertemuan ketiga G-20 di Pittsburgh AS, 
pemimpin G-20 mendorong ekonomi mereka sampai gejala pemulihan krisis 
finansial bisa terselesaikan8.

 Walaupun berbagai upaya telah dilakukan G-20 di dalam menyelesaikan 
krisis global 2008 yang disebabkan oleh negara AS, efektifitas upaya penyelesaian 
G-20 masih dipertanyakan. Efek global dan dampak bisa dilihat pada pertumbuhan 
ekonomi dari sisi ekspor barang dan jasa. Penurunan ekspor berimbas pada 
menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pada akhirnya konsumsi berkurang 
dan pertumbuhan ekonomi terkoreksi, Bank Dunia dan ADB, memperkirakan laju 
pertumbuhan ekonomi turun yakni 6,3%9  dan dalam laporan tahunan “World 
Economic Outlook”, IMF menilai bahwa pertumbuhan ekonomi dunia saat itu 
masih terlalu lemah untuk menekan tingginya tingkat pengangguran, inflasi dan 
sebagainya.

7 Arum Tri Utami, Analisis Efektifitas G-20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008, Jurnal 
INSIGNA Vol. 3 No.2, November 2016, hal. 2.
8 Rusthon Arif, Ketidakefektifan G-20 Dalam Menyelesaikan Krisis Finansial Global 2008, Jurnal 
Hubungan Internasional Vol. VI No.1, tahun 2013, hal. 25.
9 Azis,  Harry  Azhar.  2012.  Laju  Pertumbuhan  Internasional. http://hharryazharazis.com/
pdf/1171/.cnet.



9

D. Menakar Komitmen Negara-negara G-20 terhadap Isu Perubahan Iklim 
 Pertemuan yang diselenggarakan G-20 terdiri dari 2 jalur, yaitu Finance 
Track yang membahas isu-isu di bidang ekonomi, keuangan, fiscal dan moneter. 
Sedangkan Sherpa Track membicarkaan isu-isu ekonomi non keuangan, seperti 
energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, 
pertanian, perdagangan, investasi, industri, Kesehatan, anti korupsi, lingkungan 
dan perubahan iklim. 

 Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia (WALHI) menilai kepentingan ekonomi masih jadi prioritas dalam 
G-2010.  Sedangkan isu penting lainnya masih menjadi “anak tiri” dalam forum 
internasional ini. 

 Perubahan Iklim11  adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara 
dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim 
terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya 
di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. 

 World Research Institute (WRI) mencatat12 , lebih dari setengah emisi 

gas rumah kaca global disumbang sepuluh negara di dunia. Sembilan dari 
sepuluh negara yang dimaksud, merupakan anggota G-20 dan Tiongkok 
menjadi kontributor emisi gas rumah kaca terbesar hingga awal 2018, sebesar 
12.399,6 juta metrik ton karbon dioksida ekuivalen (MtCO2e) atau setara dengan 
26,1% dari total emisi global. Disusul posisi selanjutnya ada Amerika Serikat, 
Uni Eropa, India, Rusia, Jepang, Brasil, Indonesia, Iran dan Kanada13. Ditambah 
dalam forum COP26 pada November tahun lalu menghasilkan keputusan 
yang cukup mengecewakan karena Cina dan India tidak ingin langsung 
menghapus penggunaan batubara dalam industri mereka, padahal pembakaran 
yang dihasilkan dari batubara tersebut adalah penyumbang terbesar efek 
gas rumah kaca yang sangat berpengaruh pada perubahan iklim global.  

10 https://www.mongabay.co.id/2022/03/21/menakar-komitmen-indonesia-untuk-lingkun-
gan-di-G-20/
11 http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/
12 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/16/10-negara-penyumbang-emisi-gas-ru-
mah-kaca-terbesar
13 Ibid
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 Yoichi Kaya, seorang ekonom Jepang menyampaikan argumennya bahwa 
besarnya emisi suatu negara berbanding lurus dengan jumlah populasi, GDP, 
dan jenis energi yang digunakan di negara tersebut. Makin tinggi populasi dan 
GDP suatu negara, maka emisinya akan semakin tinggi. Apalagi bila energi yang 
digunakan bukan energi yang terbaharukan, dan digunakan secara berlebihan/
boros14.  

 Sikap inkonsisten terhadap isu perubahan iklim ini sudah lebih dahulu di 
awali Amerika Serikat sebagai negara pelopor terbentuknya G-20. AS menarik diri 
dari Paris Agreement  pada 1 Juni 2017 yang diumumkan oleh Presiden Amerika 
Serikat kala itu,  Donald Trump di depan Gedung Putih. AS juga beralasan bahwa 
Paris Agreement merupakan perjanjian yang melemahkan perekonomiannya 
dikarenakan terdapat pembatasan energi salah satunya dalam PLTU, industri, 
dan pertambangan15.   Padahal menurut Pasal 28 Paris Agreement, AS tidak 
dapat keluar sebelum tahun 2020. 

 Hal yang sama juga dilakukan oleh Cina sebagai negara penyumbang emisi 
CO2 terbesar di dunia pada COP ke 26 di Glasgow, Inggris tahun 2021. Presiden 
Cina Xi Jinping tidak hadir dan juga tidak mengirimkan delegasinya. Padahal 
Cina adalah negara terbesar dan penyumbang polutan tersebesar di dunia. 
Komitmennya untuk memobilisasi dana kepada negara-negara berkembang dan 
perdagangan karbon juga dipertanyakan. Sampai sekarang dana yang dijanjikan 
bagi negara berkembang dari negara maju belum juga terealisasi. 

E. Jalan Panjang Kerjasama Multilateral 
          untuk Krisis Lingkungan dan Perubahan Iklim
 Meskipun dengan perjuangan yang tidak sebentar, pertemuan antar negara 
yang dikhususnya membahas tentang kerusakan lingkungan dan perubahan 
iklim akhirnya terwujud dibawah PBB. Pertama kali diadakan Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Jeneiro, Brasil pada 1992. Hingga kemudian PBB 
memprakarsai Mulitalateral Environmental Agreements (MEAs) dan membentuk 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang 
kemudian menyepakati adanya Conference of Parties (COP) yang diselenggarakan 
tiap tahun. Hingga saat ini telah dilakukan sebanyak 26 kali COP. Namun upaya 
ini belum juga menyelesaikan berbagai krisis lingkungan dan pemanasan global. 
14 Mongabay, Jalan Panjang Menuju Penyelesaian Perubahan Iklim
15 https://id.wikipedia.org/wiki/Penarikan_Amerika_Serikat_dari_Persetujuan_Paris.
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Hal ini dikarenakan MEAs lebih bersifat soft law daripada hard law16.  MEAs 
mengandalkan kepatuhan (compliance) masing-masing negara. Pendekatan 
atas ketidakpatuhan diselesaikan dengan cara-cara yang non konfrontatif. Inilah 
yang membuat penyelesaian masalah lingkungan berjalan sangat lamban kalau 
tidak boleh dibilang gagal.  Kenaikan suhu rata-rata tidak lebih dari 1,5° celcius 
yang disepakati pada COP ke 21 di Paris, Perancis ternyata tidak terealisasi.  
Begitu pula masalah krisis lingkungan yang lain yang mengancam juga pada 
krisis pangan dan krisis energi dunia.

 Kerjasama multilateral terkait krisis iklim ini seringkali hanya sebagai 
pertemuan formalitas yang minim hasil yang nyata. Masing-masing negara 
selalu melindungi kepentingan nasional mereka. Negara-negara maju sebagai 
penghasil polusi terbesar juga menunjukkan komitmen yang rendah. Apalagi 
negara berkembang yang masih berjibaku pada kepentingan nasional mereka 
terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. 

F.  G-20 dan Upaya Transisi Energi Berkelanjutan
 Pertemuan G-20 yang diselenggarakan tahun 2021-2022 di Bali, 
mengusung tema recover together, recover stronger menempatkan 3 isu sebagai 
prioritas. Tiga isu tersebut adalah arsitektur kesehatan global, transformasi 
digital, dan transisi energi berkelanjutan.  Pada bagian ini kami akan berfokus 
pada pembahasan isu prioritas yang ketiga yaitu transisi energi berkelanjutan.

 Penggunaan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil 
menghasilkan emisi karbon yang menjadi penyebab pemanasan global atau 
perubahan iklim. Oleh karena itu penggunaan energi fosil harus segera disudahi 
dan beralih kepada sumber energi yang minim menghasilkan emisi karbon. 

 Saat ini, sumber energi dunia 80% berasal dari sumber fosil, baru 20% 
nya berasal dari sumber lain yang berkelanjutan seperti energi surya, angin, 
air, dll. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform 
(IESR), mengatakan, kalau negara G-20 bisa mengakselerasi transisi energi, maka 
kesempatan mencapai target dunia menurunkan emisi gas rumah kaca pada 
2050 bisa tercapai17. 

16 Inar Ichsana Ishak, Penaatan Atas Perjanjian Multilateral di Bidang Lingkungan Hidup, Jurnal 
Hukum Internasional Vol 2 No 2 Januari 2005
17 https://www.mongabay.co.id/2022/03/16/presidensi-G-20-bagaimana-keseriusan-indonesia-laku-
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 Transisi ke energi hijau atau berkelanjutan memang sudah mendesak 
dilakukan jika kita masih ingin mewariskan lingkungan yang layak bagi anak 
cucu kita. Hanya saja, apakah para pemimpin dunia di G-20 sudah memberikan 
komitmennya yang besar bagi upaya transisi ini? Mengingat tantangan yang 
harus dihadapi untuk mengubah ke energi hijau sangat besar. 

 Pada Pertemuan G-20 2021-2022 ini, fokus agenda terkait transisi energi 
ini adalah pada akses ke energi hijau, kemampuan riset dan teknologi, serta 
butuhnya pendanaan yang besar. Fokus ini berusaha menjawab tantangan 
bagi terwujudnya energi berkelanjutan. Dari sisi akses, pada dasarnya semua 
negara memiliki peluang baru untuk mengembangkan energi hijaunya masing-
masing. Hanya saja tergantung ketersediaan SDM, teknologi, dan pendanaan. 
Sebagaimana diketahui, teknologi dan pendanaan masih banyak dikuasai oleh 
negara-negara maju, ini yang menjadi masalah ketika negara berkembang tidak 
mampu memenuhi kemampuan untuk mengambangkan energi hijau, akibatnya 
juga akan muncul ketimpangan akses terhadap energi hijau tersebut. Sehingga 
tiga focus agenda yang dibahas di G-20 terkait transisi energi berkelanjutan ini 
lagi-lagi membutuhkan komitmen dari semua negara terutama negara maju. 

 Jika kita melihat track record dominasi negara maju di G-20 dan lemahnya 
komitmen negara maju terhadap penyelesaian krisis lingkungan sebelumnya. 
Ditambah pendekatan regulasi terkait isu lingkungan ini masih bersifat soft law, 
sepertinya transisi energi hijau yang menjadi prioritas dalam pembahasan di 
G-20 ini masih jauh panggang dari api.[]

kan-transisi-energi/
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