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H
anya dalam waktu 24 jam, 
Naderev Sano berubah dari 
diplomat Filipina menjadi 

aktivis di Konferensi PBB tentang 
Perubahan Iklim di Warsawa, 
Polandia. Dalam twit-nya, dia 
menyebut dirinya “revolusioner” 
dan “filsuf”. Dia bertekad akan 
melakukan mogok makan hing-
ga konferensi selama dua pekan 
itu berakhir pada 23 November 
2013.

“Krisis iklim adalah kegila-
an. Di Warsawa ini, kita bisa 
menghentikan kegilaan tersebut. 
Topan seperti Haiyan dan akibat-
nya merupakan pengingat serius 
kepada masyarakat internasio-
nal bahwa kita tidak bisa lagi 
menunda aksi bersama mengu-
rangi pemanasan global,” kata 
Sano ketika berbicara dalam 
konferensi yang dikenal sebagai 
Conference of the Parties (COP) 
ke-19 itu, Senin  pagi lalu waktu 
Warsawa.

Beberapa jam sebelumnya, 
dia mendapat kabar bahwa 
badai Haiyan menghancurkan 
Provinsi Leyte di Filipina tengah. 
Termasuk Tablacan, ibu kota 
Leyte, di mana Sano memiliki 
banyak famili. Topan ini mene-
waskan sekitar 10 ribu orang, 
dan lebih dari 4 juta penduduk 
di sejumlah provinsi mengungsi.

Menurut Sano, yang menjadi 
ketua delegasi Filipina, kita tidak 
bisa duduk dan diam saja mena-
tap jalan buntu konferensi iklim 
internasional. Sekarang, kata-
nya sambil terisak-isak, saatnya 
mengambil tindakan dan kita 
perlu jalur iklim darurat. Dia 
menantang kelompok skeptis 
atau para penentang perubahan 
iklim  datang ke negaranya yang 
hancur oleh badai.

Dia menuntut negara maju 
menaikkan target pengurangan 
emisinya. Diakui bahwa pembi-
caraan selama ini masih terkun-
ci, sedangkan masalah loss and 
damage terus menghantui umat 
manusia. Setelah menyampaikan 
pidatonya yang mengharukan di 
depan delegasi dari 190 negara, 
tepuk tangan menggema dalam 
ruang konferensi. Delegasi Cina 
meminta peserta mengheningkan 
cipta.

Sekretaris Eksekutif United 
Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC), 
Christian Figueres, mengharap-
kan hasil yang positif dari COP-
19. “Antara lain dengan kejelasan 
arah dan elemen bagi kesepakat-
an perubahan iklim yang berlaku 
secara universal pasca-2020 dan 
memberi arah yang efektif untuk 
pencapaian target pra-2020,” 
ujarnya dalam upacara pembu-
kaan konferensi Senin lalu.

Memang, kebutuhan akan 
adanya kesepakatan global yang 
mengikat untuk penanganan 
perubahan iklim makin men-
desak. Maklum, merujuk pada 
laporan berkala kelima dari 
Panel Antar-Pemerintah (Fifth 
Assessment Report IPCCC) yang 
dikeluarkan beberapa pekan 
lalu, dampak perubahan iklim 
makin nyata. Topan Haiyan yang 

menjadi badai terkuat dalam 50 
tahun terakhir sudah membukti-
kan laporan tim ilmuwan man-
canegara tersebut.

Pada Konferensi Warsawa kali 
ini, pembahasan dilakukan dalam 
dua kerangka waktu penangan-
an perubahan iklim. Pertama, 
implementasi hingga 2020; dan 
kedua, kesepakatan multilateral 
baru yang melibatkan semua 
negara (applicable to all parties) 
serta mengikat (legally binding 
agreement) pasca-2020.

Dalam pertemuan-pertemuan 

sebelumnya, disepakati bahwa 
pada COP-20 di Peru (akhir tahun 
2014) akan dihasilkan draf teks 
kesepakatan untuk dapat difi-
nalkan pada pertengahan 2015. 
Selanjutnya kesepakatan ini 
dapat diadopsi pada akhir 2015 
dalam COP-21 di Paris, Prancis.  

“Indonesia menuntut negara-
negara maju  memenuhi tang-
gung jawabnya  secara bersa-
ma-sama menurunkan emisi gas 
rumah kaca,” kata Ketua Delegasi 
Indonesia, Rachmat Witoelar. 

Target global yang disepakati 

adalah kenaikan suhu rata-rata 
global tidak melebihi 2 derajat 
Celsius pada 2020 dibanding-
kan dengan suhu rata-rata glo-
bal sebelum Revolusi Industri. 
Namun negara-negara maju atau 
Annex 1 selalu menolak melaku-
kan aksi mitigasi yang mengikat 
dan signifikan.

Di sisi lain, negara-negara dunia 
ketiga dan negara kepulauan 
kecil memerlukan bantuan bukan 
hanya dalam bentuk pendanaan, 
tapi juga dalam pengembangan 
dan alih teknologi serta pengem-
bangan kapasitas guna mena-
ngani dampak perubahan iklim 
yang semakin nyata dirasakan.

Konferensi Warsawa sendiri 
dibayangi kegagalan. Bukan 
apa-apa, sejumlah negara tidak 

mengirim menteri yang bertang-
gung jawab atas perubahan iklim. 
Australia, misalnya, delegasinya 
dipimpin oleh Justin Leecuma, 
duta iklim.  Sedangkan Amerika 
dipimpin oleh Todd Stern, utusan 
khusus perubahan iklim.

Pengkampanye muda iklim, 
Ashok Chandwaney, mengkritik 
kehadiran dan pidato Christian 
Figueres pada konferensi batu 
bara yang merupakan side event
COP-19. “Dia mengabaikan 
kenyataan, melegitimasi kehadir-
an mereka (industri batu bara), 
dan mengalah pada pengaruh 
luas dalam proses UNFCCC,” 
kata Chandwaney. 
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Topan Haiyan membayangi pekan pertama 

Konferensi PBB tentang Iklim di Warsawa. 

Ketua delegasi Amerika dan Australia 

bukan menteri.

KUMULATIF EMISI [DARI BAHAN BAKAR FOSIL DAN PRODUKSI 
SEMEN, DALAM JUTA METRIK TON CARBON (BUKAN CO2)]

hingga 1960
hingga 2010
[bagian (%)]

Brasil [161 (0,2%) 
-- 2.983 (1%)]

Meksiko [463 (0,6%) 
-- 4.137 (1%)]

Afrika Selatan [634 (0,9%) 
-- 4.480 (1%)]

Cina [1.388 (2%) 
-- 36.152 (10%)]

Rusia [5.991 (7%) 
-- 39.411 (11%)]

Inggris [12.206 (15%) 
-- 20.057 (6%)]

Kolombia [54 (0,1%) 
-- 695 (0,2%)]

Mesir [53 (0,1%) 
-- 1.127 (0,3%)]

Filipina [18 (0,02%) 
-- 611 (0,2%)]

Bolivia [3 (kurang dari 0,01%) 
-- 90 (0,03%)]

Afganistan [1 (kurang dari 0,01%) 
-- 27 (0,01%)]

Senegal [0 (kurang dari 0,01%) 
-- 41 (0,01%)]

Mali [0 (kurang dari 0,01%) 
-- 5 (kurang dari 0,01%)]

Indonesia 
[209 (0,3%) 
-- 2.402 (1%)]

USA [32.453 (39%) 
-- 96.955 (27%)]

Jepang 
[475 (0,6%)-- 
13.248 (4%)]

India 
[846 (1%)
-- 10.260 (3%)]

Prancis 
[3.921 (5%) 
-- 9.441 (3%)]

Jerman 
[9.106 (5%) 
-- 19.457 (5%)]

 [15.561 (19%) 
-- 93.877 (26%)]

The rest 
of the world

Dunia 
[83.543 
(100%) 

355.457
(100%)]

DATA DARI OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY (ORNL):
KUMULATIF SEJAK: AFGANISTAN (1949), BOLIVIA (1928), 
BRASIL (1901), CINA (1899), KOLOMBIA (1901), MESIR 
(1911), PRANCIS (1802), JERMAN (1972), INDIA (1858), 
INDONESIA (1889), JEPANG (1950), MALI (1959), 
MEKSIKO (1891), FILIPINA (1907), RUSIA (1830), 
SENEGAL (1958)<AFRIKA SELATAN (1884), INGGRIS 
(1751), USA (1800).
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Topan Haiyan meluluhlantakkan Desa Maraboth di Filipina, 14 November 2013.
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A
rab Saudi secara resmi 
menolak kursi anggota tidak 
tetap di Dewan Keamanan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 
melalui sepucuk surat kepada 
Sekretaris Jenderal PBB Ban 
Ki-moon, Selasa lalu. Salah satu 
alasannya, badan dunia ini diang-
gap gagal mengambil tindakan 
atas konflik Suriah, yang telah 
berlangsung tiga tahun dan mene-
waskan sekitar 100 ribu orang. 

Penolakan ini sebenarnya sudah 

diketahui publik tak lama sete-
lah DK PBB menggelar sidang 
17 Oktober lalu, yang menetap-
kan Saudi bersama Chad, Cile, 
Lituania, dan Nigeria sebagai 
anggota tidak tetap. 

Kekecewaan Arab Saudi sebe-
narnya lebih ditujukan kepada 
Amerika Serikat. Kepala Intelijen 
Arab Saudi Pangeran Bandar 
bin Sultan, dalam sebuah per-
temuan dengan diplomat Eropa 
akhir Oktober lalu, mengung-
kapkan rencana Kerajaan mem-
buat “ perubahan besar” dalam 
hubungannya dengan Washington. 
“Ini adalah pesan bagi AS, bukan 

PBB.” 
Selain soal Suriah, Arab Saudi 

gusar terhadap Washington 
 karena mulai merintis negosia-
si nuklir dengan Iran—negara 
musuh bebuyutannya di kawasan 
ini. Arab Saudi juga mengung-
kapkan kegusaran atas sikap 
Amerika dalam konflik Israel-
Palestina. 

Amerika Serikat menyadari 
potensi perpecahan ini, sehingga 
mengutus Menteri Luar Negeri 
John Kerry awal November lalu. 
“Ini adalah hubungan yang men-
dalam dan telah bertahan selama 
lebih dari 70 tahun dan akan ber-

tahan di masa depan,” kata Kerry 
di Riyadh. Kata Menteri Luar 
Negeri Saud al-Faisal, “Lumrah 
kebijakan dan pandangan kita 
memiliki kesamaan di sejumlah 
isu dan berselisih dalam isu lain.”

Di luar basa-basi di depan 
kamera, beberapa pakar menya-
takan langkah AS di Timur 
Tengah memang membuat marah 
para pemimpin Saudi meski 
ketegangan semacam ini bukan 
hal yang baru. Di masa lalu, 
hubungan keduanya naik-turun 
melalui embargo minyak, pem-
batasan ekspor senjata AS, dan 
isu Palestina. Setelah serangan 
11 September 2001, AS menu-
duh Saudi mengekspor teroris-
me karena 15 dari 19 pembajak 
memegang paspor Saudi.

Pemicu ketegangan berikutnya 
adalah invasi AS ke Irak, yang 
dikhawatirkan akan membuat 
pengaruh Iran meningkat. Faktor 
baru dalam ketegangan dua 
negara ini adalah Mesir. Riyadh 
menuding Washington ikut cam-
pur dalam perubahan politik di 
sana, yang berujung pada mun-
durnya Husni Mubarak, sekutu 
Riyadh, pada 2011. 

Shadi Hamid, direktur penelitian 
di Brookings Doha Center,  setuju 
bahwa Suriah merupakan faktor 
utama yang memicu kemarahan 
Kerajaan, selain masalah Iran. “Ini 
adalah titik utama dalam gesekan 
saat ini,” kata Gerd Nonneman, 
Dekan Georgetown University 
School of Foreign Service.

Tapi sejumlah analis yakin 
keduanya tak akan pecah kongsi 
karena kuatnya hubungan eko-
nomi dua negara. Ekspor barang 
dan jasa dari AS ke Saudi menca-
pai US$ 17 miliar pada 2011. Satu 
komponen kunci dalam ekspor 
AS adalah persenjataan, di mana 
Saudi membeli 84 jet tempur F-
15 seharga US$ 29,4 miliar pada 
2011. Pada 2012, 15 persen ekspor 
minyak Arab Saudi dilakukan 
ke AS. Ini membuatnya menjadi 
eksportir minyak terbesar kedua 
setelah Kanada.

Berbicara tentang keaman-
an regional Timur Tengah, kata 
Hamid, Amerika Serikat masih 
dianggap sebagai “satu-satunya 
pemain” penting untuk Arab 
Saudi. “Menurut saya, apa yang 
coba dilakukan Arab Saudi ada-
lah mendapatkan perhatian AS 
untuk lebih mempertimbangkan 
kepentingan dan preferensinya.”

 AL JAZEERA | GUARDIAN | ABDUL MANAN    

PASANG-SURUT 
HUBUNGAN 
DUA SEKUTU

1932. Abdul Aziz 
menyatukan wilayah di 
bawah kekuasaannya dan 
mendirikan Kerajaan Arab 
Saudi. Tahun berikutnya, 
Arab Saudi-Amerika Serikat 
mulai menjalin hubungan 
diplomatik

1938. Raja Abdul Aziz 
memberikan konsesi 
kepada Standard Oil untuk 
mengeksplorasi minyak. 
Keduanya membuat 
perusahaan patungan 
Arabian American Oil 
Company (Aramco).

1944. Amerika Serikat 
membuka kedutaan besar 
di Jeddah.

1945. Selama Perang 
Dunia II, AS menyadari 
pentingnya minyak Saudi. 
Presiden AS Franklin D. 
Roosevelt bertemu dengan 
pemerintah Saudi untuk 
membahas kerja sama 
minyak.

1951. AS dan Saudi 
resmi memulai hubungan 
pertahanan bersama. 

1963. Selama perang 
sipil di Yaman, pesawat 
Mesir mengebom tar  get di 
wilayah Saudi. Presiden AS 
Kennedy mengirim skuadron 
F-100 ke Arab Saudi 
sebagai tanggapannya.

1973. Arab Saudi 
memimpin boikot minyak 
oleh OPEC menanggapi 
dukungan negara Barat 
terhadap Israel. 

1980. Uang Saudi, baik 
dari pemerintah maupun 
swasta, dikirim kepada 
mujahidin yang didukung 
AS dalam memerangi Uni 
Soviet di Afganistan.

1991. Arab Saudi 
membantu pasukan koalisi 
pimpinan AS melawan Irak, 
yang menginvasi Kuwait.

1996. Pengeboman 
teroris di kompleks militer 
AS, Khobar Towers, yang 
menewaskan 19 orang.

2001. Pangeran 
Abdullah, pada Agustus, 
mengirim surat kepada 
Presiden AS dan mengkritik 
posisinya soal Israel-
Palestina.

Pada 11 September, terjadi 
serangan teroris ke New York 
dan Washington. Dari 19 
pelaku, 15 orang adalah warga 
negara Saudi.

2002. Bush dan Pangeran 
Abdullah bertemu di Texas, AS, 
pada April, di tengah adanya 

peringatan Saudi bahwa Bush 
harus bersikap moderat dalam 
konflik Israel-Palestina atau 
menghadapi “konsekuensi 
serius”. 

2003. Pangeran Saud, pada 
Maret, memperingatkan bahwa 
aliansi Arab Saudi-AS mungkin 

rusak jika serangan ke Irak 
menyebabkan berjatuhannya 
korban warga sipil. 
Sejak 27 Agustus, operasi 
militer AS di Saudi berakhir.

2004. Para pemimpin Islam 
di Arab Saudi menolak laporan 
Departemen Luar Negeri 

AS yang menuduh negara 
ini melanggar kebebasan 
beragama.

2005. Pada Februari, George 
Bush mendesak Arab Saudi 
segera menerapkan demokrasi.

2013. Arab Saudi kecewa 

karena AS batal menggunakan 
kekuatan militer menanggapi 
penggunaan senjata kimia 
Suriah. 
Saudi menolak kursi anggota 
tidak tetap di Dewan Keamanan 
PBB.
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Amerika 

Serikat.
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John Kerry (kiri) saat konferensi pers bersama Saud Al-Faisal di Riyadh, 4 November 2013. 
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