
BAB III 

SIGNIFIKASI TINDAKAN RATIFIKASI KONVENSI ROTTEDAM  

OLEH PEMERINTAH INDONESIA  

Di dalam bab ini banyak membahas tentang proses pengesahan konvensi 

Rotterdam yang diawali dengan penandatanganan hingga pengesahan melalui 

Undang-undang. Selain itu pada bab ini mengulas tentang hal-hal yang menunda 

Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Rotterdam, kemudian dorongan domestik 

maupun Internasional yang mewujudkan proses ratifikasi Konvensi oleh 

Indonesia. 

A. Sejarah Pembentukan Konvensi Rotterdam 

Konvensi Rotterdam yang dikenal oleh masyarakat Internasional sebagai 

sebuah konvensi tentang pestisida dan bahan kima lebih tepatnya prior informed 

consent procedure for certain hazardous chemical and pesticide in International 

trade. Sebuah perjanjian multilateral untuk mempromosikan tanggung jawab 

bersama yang berkaitan dengan impor bahan kimia berbahaya. Konvensi ini 

mempromosikan tentang pertukaran informasi secara terbuka dan meminta 

eksportir bahan kimia berbahaya untuk menggunakan label yang tepat, termasuk 

memberikan penanganan yang aman, dan  menginformasikan pembeli dari 

pembatasan atau larangan dalam penggunaan bahan kimia atau pestisida yang 

diketahui. Negara anggota Konvensi dapat memutuskan apakah akan mengizinkan 

atau melarang kegiatan impor bahan kimia yang tercantum dalam perjanjian, dan 



negara pengekspor wajib memastikan bahwa produsen yang mengirim bahan 

kimia mematuhi aturan sesuai dengan perjanjian Internasional (Konvensi 

Rotterdam) (Secretariat of Rotterdam Convention, 2010). 

 Konvensi ini mengatur tentang persetujuan atas dasar informasi awal, 

komponen utama dari Persetujuan atas Dasar Informasi Awal (Prior Informed 

Consent), sebagai berikut: 

a. Prior atau mendahului, yaitu negosiasi yang dilakukan sebelum kegiatan 

dilakukan; 

b. Informed atau Diinformasikan, yaitu pihak atau orang luar harus 

memberikan semua informasi yang mereka miliki kepada penyedia. Hal 

ini dimaksudkan agar informasi yang diberikan kepada pemohon lengkap 

dan benar; 

c. Consent atau Persetujuan, yaitu persetujuan atau keputusan harus dibuat 

melalui sebuah proses terbuka dan bertahap terhadap pemanfaatan sumber 

daya genetik. Dengan adanya “consent” menjadikan proses `transaksi 

perdagangan bahan kimia dan pestisida aman, karena setiap tahapan proses 

peralihannya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mendapatkan 

ijin dari pihak yang berwenang. Selain itu, dengan terbukanya setiap 

proses akan memberikan transparansi dalam pelaksanaan akses, terutama 

kebenaran data yang diberikan oleh pengirim dan kejelasan tujuan 

dikirimnya bahan kimia dan pestisida tersebut (Purnama, 2016). 



Sesuai dengan penjelasan diatas manfaat dari konvensi ini adalah adanya 

transparansi jenis barang antara pihak pengekspor dan pengimpor bahan kimia 

maupun pestisida.  

Pertumbuhan produksi dan perdagangan bahan kimia yang semakin 

meningkat selama tiga dekade telah menjadikan hal tersebut sebagai perhatian 

bagi publik dan instansi lingkungan tentang bagaimana resiko yang ditimbulkan 

oleh kondisi tersebut. Pihak yang sangat rentan terkena dampak ialah negara-

negara berkembang yang memiliki kekurangan infrastruktur yang memadai untuk 

memantau impor dan penggunaan bahan kimia. Menanggapi hal tersebut UNEP 

(United Nation On Environment Programe) dan FAO (Food And Agliculture 

Organisation) mulai mengembangkan dan mempromosikan tentang program 

pertukaran informasi secara sukarela pada pertengahan 1980an. Kemudian 

berdasarkan kondisi tersebut masyarakat Internasional mulai membuat suatu 

komitmen yang mengatur prosedur pesetujuan atas dasar persetujuan sebelumnya 

yang diwujudkan melalui konvensi Rotterdam. Melalui banyak proses seperti 

peluncuran code of conduct oleh FAO pada 1985, 1987 UNEP membuat peraturan 

dalam bentuk London Guidlines untuk pertukaran informasi bahan kimia dalam 

perdagangan Internasional, menghadiri KTT Rio pada tahun 1992 dan banyak 

proses lainnya hingga Konvensi ini diadopsi dan dibuka bagi negara signatories 

pada sebuah konferensi Plenipotentiaries di Rotterdam pada 10 September 1998, 

dan mulai berlaku (entry into force) pada 24 Februari 2004 (FAO dan UNEP, 

2005).   



Pada hari ke- 90 setelah instrumen ratifikasi yang ke 50 diterima atau 

disetujui sebagai konvensi kemudian disimpan di New York, hingga pada 

September 2004 merupakan pertemuan pertama antar negara anggota (parties) 

dalam sebuah konferensi COP-1 (conference of the parties) adanya pertemuan 

tersebut merupakan penentu bahwa Konvensi ini dapat berlaku (FAO dan UNEP, 

2004). 

Pada awal terbentuknya konvensi ini pada 11 September 1998, terdapat 54 

negara penandatangan, dengan sejumlah negara tersebut Konvensi Rotterdam 

belum bisa diberlakukan sebagai perjanjian Intenasional karna harus melengkapi 

beberapa instrumen. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya secara perlahan 

beberapa negara mulai bergabung sebagai signatories dengan menandatangani 

konvensi ini, sehingga jumlahnya mencapai anggota yang proporsional untuk 

memberlakukan konvensi ini. Sejak tahun 1998 hingga saat ini terdapat 72 negara 

signatories dan 156 parties, diantara sejumlah negara tersebut Indonesia 

merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi pada tahun 1998 

kemudian menjadi parties pada 24 September 2013 (PIC.int, 2010). Berikut 72 

signatories yang memprakarsai berlakunya Konvensi Rotterdam sebagai 

perjanjian Internasional: 

Tabel 3. 1. Negara Penandatangan Konvensi Rotterdam Hingga Memenuhi Syarat Sebagai 

Perjanjian Internasional (persyaratan untuk enter in force). 

11/09/1998 

Angola, Argentina, Armenia, Austria, Barbados, Belgia, 

Benin, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Chile, 

Colombia, Congo, Cote d'Ivoire, Cuba, Cyprus, 

Denmark, Ecuador, European Union, Finland, France, 

Germany, Ghana, Greece, Italy, Kenya, Kwait, 

Luxembourg, Mali, Mongol, Nambia, Netherlands, New 



Zealand, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, 

Senegal. Seychelles, Slovenia, Spain, Sweden, 

Switzerland, Syrian Arab Republic, Tunisia, Turkey, 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

United Republic of Tanzania, United States of Amerika, 

Uruguay. 

09/11/1998 Indonesia 

08/12/1998 Madagascar 

25/01/1999 Saint Lucia 

16/02/1999 El salvador 

17/02/1999 Iran (Islamic Republic of) 

20/05/1999 Israel 

22/06/1999 Czechia 

06/07/1999 Australia 

11/08/1999 Kyrgystan 

17/08/1999 Costa Rica 

24/08/1999 China 

30/08/1999 Japan 

01/09/1999 Mauritania 

07/09/1999 Republic of Korea 

09/09/1999 Pakistan, Togo  

10/09/1999 Guinea-Bissau, Hungary 
Sumber: Diolah dari website Konvensi Rotterdam yang dibentuk oleh UNEP dan FAO  (PIC.int, 

2010). 

Negara-negara inilah yang membawa Konvensi Rotterdam untuk dapat 

diresmikan menjadi perjanjian Internasional. Kemudian secara bertahap banyak 

negara yang mulai masuk dan meratifikasi Konvensi ini. 

B. Dinamika Proses Ratifikasi 

Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan Konvensi Rotterdam 

Pada 10 November 1998, namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan 

Indonesia  sebagai bagian negara anggota Konvensi Rotterdam. Suatu negara akan 

menjadi bagian dari konvensi tersebut adalah negara yang melakukan ratifikasi, 

meskipun dalam aturannya negara penandatangan boleh mengundurkan diri 



setelah 50 hari. Indonesia tidak mengundurkan diri sebagai negara penandatangan, 

namun sejak saat itu (10/10/1998) hingga belasan tahun kemudian Indonesia 

belum meratifikasi Konvensi ini. Pada tahun 1998 Indonesia yang dipimpin oleh 

presiden Soeharto sedang gencar melakukan program pemerintah yaitu “revolusi 

hijau” sejak tahun 1979, dimana melalui program tersebut sistem pertanian 

Indonesia pertama kali diperkenalkan dengan pupuk kimia. Pada saat itu 

pemerintah juga mensubsidi pupuk yang kemudian menjadikan para petani 

tergantung dalam bahan tersebut. Pada awalnya program tersebut sangat 

menguntungkan petani dengan jumlah hasil panen yang meningkat, bahkan 

Indonesia dapat menjamin ketahanan pangannya sendiri. Setelah berakhirnya 

program tersebut tahun 1998 masalah baru muncul, lahan pertanian masyarakat 

yang menggunakan pupuk kimia menjadi lebih rentan terhadap hama dan penyakit 

baru (IMATETANI, 2010) .  

Pergantian kepemimpinan menghentikan program revolusi hijau, tahun 

1998 subsidi pupuk dicabut oleh pemerintah dan diserahkan kepada pasar bebas. 

Kebijakan tersebut pada awalnya memberikan dampak positif bagi para petani 

namun pada akhirnya kebijakan tersebut tidak menyelesaikan masalah, banyak 

petani yang protes karena susah mendapatkan pupuk kimia. Kondisi tersrbut 

terjadi akibat harga pupuk dunia meningkat dan peningkatan harga gas dunia serta 

kalah bersaingnya produk pupuk dalam negeri dengan produk asing mendorong 

pemerintah untuk mensubsidi pupuk kembali pada tahun 2001. Kemudian sampai 

saat ini pemerintah sendiri susah mengendalikan ketergantungan petani terhadap 

bahan kimia dan pestisida (Muhammad, 2015).  



Masalah lain yang menghambat ratifikasi Konvensi Rotterdam ialah 

pengiriman limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), misalnya pada tahun 2007, 

Indonesia melakukan perjanjian bilateral dengan Jepang dalam program IJEPA 

(Indonesia-Japan Economic partnership Agreement). Perjanjian ini adalah 

kesepakatan menyangkut perdaganagan bebas, investasi dan kebijakan ekonomi 

khusus untuk Jepang. Didalam perjanjian tersebut terdapat beberapa hal yang 

merugikan Indonesia yaitu didalam daftar barang-barang yang boleh 

diperdagangkan, Jepang memasukan limbah B3 seperti limbah medis, limbah 

kimia, bahkan uranium sebagai barang yang bisa diekspor ke negara-negara yang 

melakukan perjanjian ekonomi tersebut (AMPL, 2008).  

Kondisi-kondisi demikian yang menghambat adanya upaya ratifikasi oleh 

pemerintah Indonesia. Terhitung sejak penandatanganan hingga peresmian 

ratifikasi Konvensi Rotterdam, Indonesia menunda ratifikasi selama 15 tahun. 

Mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang tentu saja belum maju dari 

segi perekonomian, perjanjian-perjanjian seperti IJEPA yang diiming-imingi 

keuntungan yang besar tentu akan dipertimbangkan oleh pemerintah. Kasus-kasus 

seperti inilah yang menunda proses ratifikasi terhadap perjanjian lingkungan. 

Selain itu, adanya arah kebijakan luar negeri yang berbeda pada setiap 

kepemimpinan. Hal ini dibuktikan pada tahun ratifikasinya konvensi ini yaitu 

tahun 2013 dimana tahun tersebut ialah era kepemimpinan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono. Sejak awal karir kepemimpinannya sebagai presiden RI 

presiden yang dikenal sebagai SBY mulai menunjukkan perhatiannya terhadapat 

isu lingkungan. Pada masa pemerintahnnya SBY turut mengkampanyekan 



gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan seperti penanaman seribu pohon yang 

dikenal dengan program “one man one tree” (Kementerian Lingkungan Hidup, 

2008). Kemudian terselanggaranya KTT Bumi di Bali pada tahun 2007 mengenai 

isu pemanasan global (konferensi perubahan iklim PBB), hingga kemudian pada 

tahun 2010 Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan Extraordinary 

Meeting of the Conference of the Parties (Ex COP)  to the Basel, Rotterdam and 

Stockholm Conventions di Bali, 22-24 Februari yang mensinergikan tiga Konvensi 

yang membahas tentang bahan kimia berbahaya dan pestisida  (the global review, 

2010). Program-program tersebut sebagai langkah awal diratifikasinya Konvensi 

Rotterdam yang kemudian disahkan pada tahun 2013 melalui  UUD No. 10 tahun 

2013 (Teks UUD No. 10 tahun 2013, terlampir). 

C. Dorongan Politik Terhadap Ratifikasi 

 Proses ratifikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dapat terjadi bukan 

semata-mata adanya kesadaran pemeritah atau arah kebijakan luar negeri 

pemerintah saja namun adanya berbagai dorongan dari masyarakat domestik 

maupun Internasional, antara lain :  

1. Dorongan Domestik 

Sejak mencuatnya isu keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup di 

Indonesia yang ditandai dengan menyusutnya status keanekaragaman hayati, 

terlebih lagi Indonesia dihadapkan oleh pengiriman limbah berbahaya dari 

beberapa negara yang perizinanya menggunakan surat izin palsu. Menyikapi hal 

tersebut beberapa LSM lokal menekan pemerintah untuk melarang impor limbah 



berbahaya beracun untuk masuk ke Indonesia, hal tersebut dimuat dalam berita 

lokal berikut: koalisi LSM lingkungan hidup secara sungguh-sungguh melarang 

impor limbah berbahaya beracun yang saat ini masih masuk ke Indonesia secara 

legal maupun ilegal. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan 

Advokasi Tambang (Jatam),  Siti Maemunah yang mewakili School of 

Democratic Economy (SDE), Wahana lingkungan hidup (Walhi), Institut Hijau 

Indonesia, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dalam jumpa 

pers di Jakarta, Kamis. Mereka juga mendesak pemerintah untuk memetakan dan 

membatalkan butir-butir kesepakatan dalam berbagai perjanjian multi-lateral dan 

bilateral yang dapat menjadi peluang pembesaran aliran limbah berbahaya dan 

investasi industri kotor di wilayah Indonesia, termasuk IJEPA, ACFTA, dan 

perjanjian serta rancangan perjanjian kesepakatan dagang lainnya. "Juga melarang 

masuknya barang-barang yang menggunakan limbah berbahaya beracun termasuk 

barang-barang dari Jepang dan China yang saat ini telah terikat perjanjian 

perdagangan bebas dengan Indonesia," tambah Siti Maemunah (Kompas.com, 

2010). 

Hal demikian juga dilakukan oleh kalangan media, banyak media yang 

mengekspose tentang perusakan-perusakan lingkungan akibat pestisida dan bahan 

kimia berbahaya mulai dari kalangan petani yang sangat tergantung pada pestisida 

lalu kemudian lahan pertaniannya menjadi tahan terhadap hama dan ekosistem 

sawah perlahan rusak. Selain itu media juga banyak mengekspose tentang 

banyaknya limbah-limbah berbahaya yang masuk ke Indonesia melalui jalur gelap. 

Berikut salah satu berita yang dimuat dalam media masa online: Ribuan kontainer 

http://indeks.kompas.com/tag/lingkungan.hidup
http://indeks.kompas.com/tag/lingkungan.hidup
http://indeks.kompas.com/tag/jepang
http://indeks.kompas.com/tag/china


limbah impor tertahan disejumlah pelabuhan besar di Indonesia. Kontainer yang 

tertahan itu berisi ribuan ton besi bekas untuk bahan industri logam. Sebagian di 

antara besi bekas itu terindikasi terkontaminasi limbah bahan beracun dan 

berbahaya (Kompas.com, 2012). Gambar Kontainer berisi barang kategori B3 

yang diimpor oleh negara asing (terlampir). 

Masyarakat yang bersinggungan secara langsung dengan bahan-bahan 

tersebut juga melakukan protes karena lahan tempat mereka bekerja tercemar oleh 

limbah yang mengandung bahan kimia dan pestisida tertentu yang menurunkan 

pendapatan mereka. Hal yang sangat tragis adalah yang menjadi korban bukan 

hanya perekonomian mereka namun kesehatan mereka juga terganggu seperti 

kasus pencemaran lingkungan pantai akibat racun hasil perdagangan limbah B3. 

Pada 15 September 2006, Abidjan, ibu kota Pantai Gading, geger akibat jatuhnya 

korban enam orang tewas dan 9.000 lainnya harus menjalani perawatan. Gejala 

yang diderita para korban adalah sesak napas, muntah darah, dan iritasi kulit 

akibat menghirup udara dari limbah beracun yang teburai di kawasan pantai  

(AMPL, 2008). 

Banyaknya desakan yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat 

seperti demikian tentu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk 

mempercepat jalannya raifikasi demi mencegah munculnya masalah baru akibat 

adanya limbah berbahaya yang beredar di Indonesia.  



2. Dorongan Internasional 

Di lingkup Internasional juga terlihat dorongan dari rezim-rezim 

Internasional seperti UNEP. Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat 

Witoelar secara aklamasi terpilih sebagai Presiden Dewan Pemerintahan Program 

Lingkungan Hidup PBB (President Governing Council UNEP) pada sidang ke-23 

Governing Council/Global Minister Environment Forum di Nairobi, Kenya, Senin 

21 Februari 2005 yang mengharuskan Indonesia untuk secara aktif menangani 

kasus limbah B3 salah satunya dengan meratifikasi konvensi Rotterdam 

(Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia). Indonesia terus dipojokan 

dengan sederet pertemuan tentang limbah berbahaya yang kemudian 

mempengaruhi pemerintah Indonesia agar secepatnya meratifikasi konvensi-

konvensi tersebut. 

Dorongan juga dilakukan oleh LSM-LSM internasional seperti IPEN yang 

menggalang LSM lokal untuk memerangi pencemaran lingkungan berupa limbah 

berbahaya, LSM ini berperan aktif untuk mendukung Indonesia untuk meratifikasi 

konvensi terkait pencemaran lingkungan seperti Konvensi  Basel, Rotterdam dan 

Stockholm (IPEN, 2013).    

Melalui dorongan dari masyarakat domestik maupun Internasional tersebut, 

Indonesia baru mulai gencar membahas tentang konvensi ini pada tahun 2010 

ketika Indonesia menjadi tuan rumah saat Konferensi luar biasa  tingkat dunia 

negara pihak dari Konvensi Basel, Rotterdam, dan Stockholm (ExCOP) di Nusa 

Dua Bali. Dalam kesempatan itu menteri lingkungan hidup Gusti Muhammad 

Hatta menjabat sebagai Presiden COP Konvensi Basel. Pertemuan tersebut dimuat 

dalam berbagai jenis media masa nasional salah satunya memuat tentang hasil 

dari pertemuan tersebut. Wawancara pers bersamama menteri lingkungan hidup, 

“...ada enam butir kesepakatan tersebut terkait aktivitas kerja sama (joint 

activities), fungsi kerja sama manajerial (joint managerial functions), layanan 



bersama (joint services), sinkronikasi dana, audit bersama, dan tinjauan 

bersama. Keenam hal ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan konvensi kimia 

dan limbah ke depan," kata Gusti Muhammad Hatta. Dia mengatakan, tatanan 

baru dalam sinergi konvensi di bidang kimia dan limbah ini diharapkan mampu 

mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan bahan kimia 

dan limbah..” (Kompas.com, 2010). 

Sejak saat itu pemerintah Indonesia berupaya untuk meratifikasi konvensi 

yang belum sempat diresmikan pada pemerintahan sebelumnya. Pada 15 

September 2011 kementerian lingkungan hidup membuka lokakarya ratifikasi 

perjanjian Internasional Lingkungan: Konvensi Rotterdam dan Protokol nagoya 

yang dihadiri oleh masyarakat dan pemangku kepentingan (Kompas.com, 2011).   

Melalui banyak proses pembuatan perjanjian Internasional dan mekanisme 

hukum di Indonesia, akhirnya pada tahun 2013 pemerintah Indonesia diwakili 

oleh Menteri Luar Negeri Marty Natelegawa menyerahkan dua Instrumen 

ratifikasi di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS). Dua instrumen 

ini yang diratifikasi tersebut adalah bukti aktifnya Indonesia dalam lingkungan 

internasional. Penyerahan ratifikasi ini dilakukan pada acara Treaty Event, di sela-

sela Sidang Majelis Umum PBB ke-68 tanggal 24 September 2013 (okezone.com, 

2013).  Dokumentasi penyerahan instrumen ratifikasi oleh kementrian luar negeri 

Indonesia kepada PBB (terlampir). 

D. Pengaruh Rezim Internasional Terhadap Isu Perdagangan Pestisida Dan 

Bahan Kimia Berbahaya di Indonesia 

Saat ini pada era kontemporer negara-negara saling terkait satu sama lain 

dan aktor-aktor sudah mulai kolaborasi dan bekerjasama untuk menyelesaikan 

masalah masalah global karena aktor-aktor global tidak bisa menyelesaikan 



masalah global secara lokal. Isu-isu seperti climate change atau kehilangan 

keanekaragaman hayati  bukanlah masalah nasional yang bisa diselesaikan sendiri. 

Namun dampak dari adanya masalah tersebut dapat menyebar keseluruh negara 

yang menciptakan semangat untuk bersinergi dan menciptakan perdamaian dunia 

agar masyarakat dapat hidup berdampingan. Kesadaran untuk bersinergi melawan 

tantangan dunia sering disebut sebagai global governence. Global governence 

yang dibentuk secara gobal mengangkat isu-isu yang terkait dengan ekonomi 

budaya dan politik biasanya bersifat demokrasi dan melintasi batas-batas 

yurisdiksi suatu negara. Prinsip yang dijalankan dalam konsep ini adalah 

demokrasi, setiap keputusan yang mereka bentuk akan mempengaruhi masyarakat 

luas. Setiap pihak mamiliki hak dan kesempatan yang sama untuk membuat 

keputusan, hal tersebut tersalurkan melalui perwakilan dari setiap pihak. Namun 

konsep global governence sering tidak simetris dengan pemerintah nasional yang 

tidak secara langsung bersinggungan dengan isu tersebut. Dari hal terserbut 

muncul berbagai solusi bagi negara-negara yang ingin dan tidak ingin turut andil 

dalam membentuk keputudan global, berikut:  

 Jika kebutuhan masyarakat yang mendesak belum terpenuhi, kehidupan 

mereka akan berada dalam bahaya dan akan berada dalam kondisi yang 

terdesak. 

 Jika kebutuhan sekunder masyarakat yang belum terpenuhi, mereka tidak 

akan berpartisipasi secara penuh dalam komunitas mereka dan potensi 

mereka untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan 

pribasi akan tetap terpenuhi. Pilihan mereka akan terbatas atau 



terkuras. Hal seperti ini akan beresiko membahayakan kesempatan hidup 

mereka. 

 Jika kebutuhan gaya hidup masyarakat yang belum terpenuhi, 

kemampuan mereka untuk mengembangkan kehidupan mereka dan 

mengekspresikan diri melalui media yang beragam akan 

digagalkan. Dalam hal ini, kebutuhan yang belum terpenuhi dapat 

menyebabkan kecemasan dan frustrasi  (Held, 2006).  

Kondisi seperti di atas tetunya membutuhkan hal lain yang berada diluar 

lingkungannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Didalam skripsi ini 

membahas salah satu masalah di Indonesia terkait dengan isu lingkungan, dimana 

dalam isu tersebut melibatkan salah satu rezim Internasional yang bergerak 

dibidang lingkungan yaitu UNEP ( United Nation on Environment Programe). 

Indonesia yang kesulitan dalam menangani salah satu isu lingkungan 

membutuhkan rezim Internasional. Dalam isu ini Indonesia yang berada dalam 

kondisi kritis akan sangat membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk 

menyelesaikan masalahnya seperti meratifikasi Konvensi yang dibentuk oleh 

UNEP. 

Sebagai organisasi Internasional yang merupakan cabang PBB dalam 

bidang lingkungan UNEP telah banyak membantu menyelamatkan permasalahan 

lingkungan Indonesia seperti permasalahan hutan. Masih disektor yang sama yaitu 

sektor lingkungan UNEP yang bersinergi dengan FAO sejak tahun 1998 mulai 

memperhatikan isu lain dibidang lingkungan dalan hal bahan kimia dan pestisida. 

Mengenai masalah ini, bagi Indonesia adalah masalah yang serius dan perlu 



diperhatikan lebih lanjut. Permasalahan bahan kimia sangat kompleks di 

Indonesia dapat berupa sampah plastik, polusi udara, limbah Industri, peracunan 

satwa untuk kepentingan individu/kelompok maupun masalah pestisida yang 

digunakan oleh petani. Di Indonesia masalah ini menjadi bahasan yang tidak 

pernah usai. Di  lingkup Internasional, Indonesia menjadi negara produsen 

sampah terbanyak didunia yang setiap saat memproduksi berton-ton sampah baik 

di darat maupun laut (BBC Indonesia, 2016).  

Tabel 3. 2. Jumlah sampah plastik dunia per negara 

 

Sumber : Dipetik dalam artikel Science AAAS yang berjudul plastic waste inputs from land into 

the ocean sebuah penelitian tentang polusi laut tentang jumlah limbah sampah plastik tahun  2010 

yang dilakukan oleh ilmuan dari Universitas Georgia   (Jenna R. Jambeck, 2015). 

Melihat kondisi Indonesia tahun 2010 pada tabel di atas, Indonesia memiliki 

PR banyak tentang pengolahan sampah. Sangat miris apabila negara yang kaya 

keanekaragaman hayati masih berkubang dimasalah limbah. Meskipun saat ini di 

Indonesia sedang banyak program-program penyelamatan lingkungan seperti 

bank sampah untuk mengurangi tumpukan sampah, program 3R (reuse, reduce, 

recycle), diet kantong plastik dan gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan yang 



digalang oleh NGO-NGO yang ada di Indonesia, masih belum banyak membantu 

pemerintah untuk menangani hal tersebut .  

Pasalnya, limbah-limbah yang ada di Indonesia tidak hanya di produksi oleh 

masyarakat Indonesia saja namun kerap kali Indonesia dijadikan salah satu negara 

tujuan pembuangan limbah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 

dari negara asing (CNN Indonesia, 2016).  Seperti yang disinggung dalam sub-

bab sebelumnya Indonesia sering dikirimi kontainer-kontainer yang berisi limbah 

kategori B3 yang berasal dari negara-negara besar seperti AS, Jepang, Belanda 

dsb. (Kompas.com, 2012). Hal yang paling sulit ditangani oleh pemerintah 

Indonesia adalah kerjasama perdagangan yang mencantumkan limbah berbahaya 

sebagai barang yang boleh diekspor oleh negara pembuat perjanjian misalnya 

Jepang dalam kerjasama perdagangan (IJEPA) (AMPL, 2008). Selain itu 

perdagangan Internasional yang tidak bisa dikendalikan sendiri oleh Indonesia 

menjadi masalah apabila terdapat bahan kimia dan pestisida berbahaya yang 

masih beredar dimasyarakat. 

 Dari runtutan masalah limbah yang dipaparkan diatas, Indonesia tentu 

tidak bisa mengandalkan program-program nasional maupun gerakan dari NGO 

lokal karena masalah limbah adalah masalah dunia yang krusial terlebih limbah 

kiriman yang sering dikendalikan oleh negara-negara besar dan tentunya memiliki 

bergaining position yang lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia. Melihat 

dilema besar tersebut tentunya meratifikasi Konvensi Rotterdam adalah salah satu 

pilihan yang tepat untuk menguatkan posisi Indonesia untuk turut membuat 



kebijakan tentang perdagangan bahan kimia berbahaya dan pestisida tertentu 

(Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2013). 

Balthasar Kambuaya sebagai Menteri Lingkungan hidup tahun 2013 

berulang kali mengingatkan pentingnya meratifikasi Konvensi Rotterdam  dalam 

cara sosialisasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2013, di Jakarta. Sebagai negara 

kepulauan, Indonesia adalah „surga‟ bagi pembuangan segala jenis limbah 

berbahaya dan beracun, termasuk bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu. 

Tanpa pengawasan maksimal, wilayah lautan Indonesia rawan menjadi tempat 

buangan limbah kimia dan pestisida berbahaya, atau bahan berbahaya lainnya. 

Ancaman itu riil karena Indonesia sudah pernah mendapat kiriman limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3) dari luar negeri. Juni tahun lalu, misalnya Bea Cukai 

dan Kementerian Ligkungan Hidup terpaksa harus merekspor kembali 113 

kontainer logam bekas asal Inggris yang tercemar limbag B3. Jika tetap dibiarkan 

di Indonesia, dampaknya sudah jelas: lingkungan tercemar, dan kesehatan 

terganggu. Balthasar mengatakan ratifikasi ini merupakan tahap awal menuju 

Indonesia sebagai negara pihak. Meski baru tahap awal, ia yakin ada banyak 

manfaat keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Rotterdam, “Konvensi ini 

melindungi rakyat Indonesia dari dampak negatif perdagangan internasional 

bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu,” ucap Balthasar. Rezim 

perdagangan internasional mengizinkan jual beli limbah B3. Jika tak dikendalikan, 

negara seperti Indonesia rawan menjadi sasaran pengiriman limbah. Konvensi 

Rotterdam mencoba mengatur agar negara-negara anggota memberikan informasi 

awal pengiriman bahan kimia dan pestisida tertentu yang berlebihan. 



Kesepahaman untuk saling berbagi informasi pengiriman limbah itu, kata 

Balthasar, penting agar Indonesia sejak bisa menentukan sikap apakah menerima 

atau menolak kiriman bahan kimia dan pestisida tersebut. “Kita bisa menentukan 

sikap,” ujanya (Hukumonline.com, 2013). 

  Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner mengenai 

rezim adalah sebagai berikut:  

“sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making 

procedures around which actors expectation converge in a given area (suatu 

tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma-norma, aturan dan prosedur 

pembuatan keputusan baik bersifat implisit maupun eksplisit  yang berkaitan 

dengan ekspektasi atau pengharapan dari aktor-aktor dan memuat kepentingan 

aktor itu sendiri dalam hubungan internasional)  (Krasner, 1982).  

  Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan UNEP dan 

FAO melalui Konvensi Rotterdam yang memiliki efek terhadap stabilitas 

Internasional seperti terhindarnya keanekaragaman hayati dari kepunahan akibat 

bahan kimia dan pestisida berbahaya. Sehingga melalui Konvensi ini Indonesia 

dapat menyalurkan kepentingannya yaitu menyelamatkan lingkungan dan rakyat 

Indonesia dari bahaya bahan kimia dan pestisida tertentu. Konsep kerjasama yang 

dilakukan oleh Indonesia dengan UNEP dan FAO ini termasuk dalam kategori 

rezim Internasional yang dikemukakan Krasner diatas, karena didalam konvensi 

ini terdapat aturan, prinsip dan prosedur pembuatan kebijakan Internasional terkait  

dengan ekspor impor bahan kimia berbahaya dan pestisida tertentu dalam 



perdagangan Internasional. Melalui konvensi ini Indonesia dapat membuat prinsip 

atau aturan perdagangan Internasional yang sesuai dengan kepentingannya yang 

diberlakukan dibanyak negara.  Melalui Konvensi ini secara tidak langsung 

Indonesia membentuk peraturan Internasional tentang prosdur pengiriman bahan 

kimia berbahaya dan pestisida kepada suatu negara (ekspor-impor bahan kimia 

dan pestisida tertentu). Meratifikasi Konvensi ini tentunya akan sangat 

menguntungkan Indonesia karena dengan meratifikasi Konvensi Rotterdam, 

Indonesia dapat menangkal sekaligus mencegah impor limbah berbahaya dari 

negara lain. 


