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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam studi hubungan internasional isu lingkungan merupakan hal penting

dalam permasalahan internasional pasca perang dingin, mengingat dampaknya

yang begitu besar terhadap kehidupan global. Hal ini terlihat dari berbagai forum-

forum internasional yang membahas berbagai persoalan mengenai lingkungan

hidup, seiring dengan meningkatnya kerentanan wilayah akibat bencana alam

yang sangat berkaitan langsung dengan kerusakan lingkungan dan perubahan

iklim.

Naiknya permukaan air laut, perubahan iklim dan cuaca yang tidak

menentu, serta banyaknya bencana alam hidrometereologi yang terjadi karena

degradasi hutan dan efek industrialisasi, utamanya banyak menimpa negara-

negara kepulauan. Hal ini membuat isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi

concern global untuk segera ditemukan pemecahannya. Berbagai negara bekerja

sama dalam menyelesaikan isu lingkungan tersebut untuk mencegah terjadinya

bencana yang akan terjadi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mengambil

tindakan dalam hal tersebut. PBB mengadakan beberapa pertemuan dan

konferensi yang bertujuan untuk membahas masalah lingkungan telah dilakukan,

di antaranya pada Pertemuan Stockholm 1972, Konvensi Wina 1985, Protokol
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Montreal 1987,1 Lalu ada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertemuan di Rio di

Brazil  1992, dan membentuk badan khusus untuk mengatasi masalah tersebut

yaitu United Nations Framework Convetion on Climate Change (UNFCCC)2

Dalam konfrensi UNFCCC setiap tahun melaksanakan pertemuan yaitu

Confrence of Parties 3(COP) yang menghasilkan poin poin kesepakatan untuk

mengatasi  lingkungan diantaranya pertemuan yang signifikan menghasilkan

beberapa poin kesepatan yaitu Kyoto Protocol yang mulai di adopsi dalam COP3

di Berlin.4 Kyoto  Protocol Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional

yang terkait dengan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa

tentang Perubahan Iklim,  yang mengikat para anggotanya dengan menetapkan

target pengurangan emisi yang mengikat secara internasional. yang berlanjut

dalam banyak forum COP hingga terakhir Paris Agreement (PA).

Terkait KTT lingkungan tahun 2016 Paris Agreement, terdapat satu isu

menarik yaitu ketika AS untuk pertama kalinya menandatangani protokol

lingkungan. Amerika Serikat pada tanggal 22 April tahun 2016  PA.5 Dilihat dari

sudut pandang perubahan iklim, Amerika adalah terbesar ke dua yang

1Analisis Inkonsistensi China dalam Masalah
Lingkungan, http://rachmat.staff.ugm.ac.id/kuliah/POLINT/Kelompok3.pdf diakses pada hari jumat 21 april
2017 | 19 46 WIB
2 Bunga et al., Upaya Pemeritah China Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui CDM
(Clean Development Mechanism) Sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto,diakses dalam
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66393 (2014) di akses pada hari kamis 15 desember 2016
|22.05 WIB
3COP adalah badan pembuat keputusan tertinggi dari Konvensi tersebut. Semua Negara yang merupakan
Pihak pada Konvensi diwakili di COP, di mana mereka meninjau pelaksanaan Konvensi dan instrumen
hukum lainnya yang mana COP mengadopsi dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk
mempromosikan pelaksanaan Konvensi yang efektif, termasuk pengaturan kelembagaan dan administratif
4COP – What’s it all about?, diakses dalam http://www.cop21paris.org/about/cop21 diakses pada senin 11
september 2017| 15.49 WIB
5 Unfccc “Paris Agreement” , di akses http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php pada hari selasa 12
september 2017 | 23.32 WIB
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menyumbang emisi karbon di dunia.6 Obama mempunyai pandangan yang baik

untuk paris agreement dalam statement nya di Hangzhou bahwa kesepakatan

Paris adalah “satu kesempatan terbaik yang harus menghadapi masalah yang bisa

berakhir dengan mengubah planet ini”.7

Pasca suksesi politik yang akhirnya dimenangkan oleh Donald Trump,

presiden baru AS ini pada tahun 2017 menarik kembali komitmennya yang telah

diratifikasi dalam Paris Agreement. Trump menggambarkan kesepakatan Paris

sebagai perjanjian yang ditujukan untuk memincangkan, merugikan, dan

memiskinkan Amerika Serikat.8 Dalam keputusan Amerika Serikat untuk keluar

dari Paris Agreement menjadi pembicaraan hangat di dunia internasional, serta

banyak respon negatif dari para pemimpin dunia terhadap keluarnya Amerika dari

perjanjian tersebut. Efek dari ekonomi, kepentingan nasional dari standart

kematangan globalisasi  juga menjadi faktor unik dari AS untuk menjadikan ini

sebagai alasan .Persaingan global juga dipertimbangkan dalam proses keluarnya

AS dari PA sehingga masalah pembatalan kerjasama dari KTT lingkungan PA

oleh AS ini menarik untuk diulas. Oleh sebab itu peneliti membuat permasalahan

ini menjadi penelitian.

6World Carbon Dioxide Emission Data by Country : China speeds ahead of the rest,
di akses https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/jan/31/world-carbon-dioxide-emissions-country-
data-co2 pada hari rabu 13 september 2017 |pukul 00.20 WIB
7Paris Climate Deal US and China Formally Join Pact, diakses dalam http://www.bbc.co.uk/news/world-
asia-china-37265541 pada hari rabu 13 september 2017 | Pukul 00.27 WIB
8Dunia sesalkan AS mundur dari kesepakatan Paris Agreement 2015, diakses dalam
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40128757 pada hari rabu 13 september 2017 | pukul 00.38 WIB
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1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Amerika Serikat keluar

dari Paris Agreement ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Tujuan dan Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang

tujuan Amerika Serikat keluar dari Paris .Untuk mengetaui lebih dalam mengenai

sikap politik AS terhadap Paris Agreements. Serta faktor yang ikut mempengaruhi

kebijakan AS keluar dari Paris Agreement. Dalam penulisan ini penulis memilih

jalur deskriptif untuk membuat pembaca lebih mudah mengetahui apa yang

dijabarkan oleh penulis dalam penulisan ini dan melalui bukti – bukti yang ada

sehingga dapat ditentukan sendiri oleh pembaca apa yang akan pembaca inginkan

untuk informasi yang penulis dapat.

1.4 Penelitian terdahulu dan pendekatan

Penelitian terdahulu ditujukan sebagai tolak ukur untuk penelitian yang

baru untuk melihat perbedaan dan pendekatan dari penelitian terdahulu sebagai

pembanding penelitian yang baru.

Penelitian pertama oleh Efri Aditya putra Universitas Muhhamadiyah

Malang dengan judul Persaingan Global Climate Coalitation Dan Greenpeace

Dalam Mempengaruhi Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Ratifikasi

Protokol Kyoto Penelitian ini membahas tentang Amerika Serikat yang
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menganggap Protokol Kyoto merupakan salah satu ancaman terhadap ekonomi

dalam negeri. Karena Amerika sendiri adalah penghasil gas rumah kaca terbesar

di dunia. Dalam hal ini persaingan antara dua kelompok yaitu Greenpeace dan

Global Climate Coalitation juga akan menjadi sebuah pertimbangan dalam

pengambilan Amerika Serikat terhadap Ratifikasi Protokol kyoto.

Sedangkan dalan penelitian ini mempunyai persamaan mengenai Faktor

Faktor dan dinamika dari perpolitikan Amerika Serikat sehingga mempengaruhi

keputusan untuk keluar dari Paris Agreement. Persamaan dalam penelitian yang

di lakukan oleh Efri Aditya Putra sendiri yaitu persaingan antara dua kelompok

dalam pengambilan keputusan Bush untuk menolak Protokol Kyoto. perbedaan

dari penelitian ini sendiri adalah tanpa adanya persaingan melainkan faktor faktor

yang mempengaruhi suatu keputusan kebijakan dari Amerika Serikat yang keluar

dari Paris Agreement

Dalam penelitian Hazazi Ridho Universitas Muhammadiyah Malang

adalah Analisa Alasan Amerika Serikat Meratifikasi Paris Agreement

Penelitian ini membahas tentang Alasan Amerika Meratifikasi Paris Agreement.

Dalam penelitian ini Obama Sebagai Chief negosiator meratifikasi Paris

Agreement dipengaruhi oleh Level domestik dan level Internasional yang dimana

Civil Society sebagai Level Domestik yang melakukan demonstrasi menuntuk

aksi nyata Obama selaku President Amerika untuk melakukan Aksi nyata dalam

perubahan iklim dan pada Level internasional diplomasi China–Amerika terkait

ratifikasi Paris Agreement menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan

keputusan Obama dalam kesepakatan tersebut.
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Perbedaan dalam penelitian Ini dengan yang di atas adalah sudut pandang

yang dilihat dari faktor faktor yang mempengaruhi pengambilak keputusan  untuk

keluar dari kesepakatan tersebut demi kepentingan nasional.

Penelitian Dewi Robi’ah Universitas Muhammadiyah Malang adalah

Penolakan AS Terhadap Ratifikasi Protokol Kyoto Pada Era George Walker

Bush dalam penelitian ini  Amerika menolak ratifikasi Protokol kyoto pada era

George Bush yang mengeluarkan statemen bahwa kepentingan nasional Amerika

serikat lebih penting dari pada kepentingan Global sehingga AS menolak ratifikasi

Protokol Kyoto yang diperkirakan akan mengguncang perekonomian AS.

Dalam penelitian ini persamaan dengan penelitian di atas adalah tragedi

penolakan terhadap suatu kesepakatan di bidang environment dimana AS menolak

meratifikasi Protokol Kyoto demi kepentingan nasional dan dari penelitian kami

adalah keputusan keluarnya Trump dalam Paris Agreement didasari oleh

kepentingan nasional dimana aktor memilih keluar dari Paris Agreement dengan

mempertimbangkan keseimbangan ekonomi AS.

Dan penelitian Ayatullah Kome’inii dari Universitas Riau adalah

Diplomasi Tiongkok Terhadap Amerika Serikat Dalam Paris Agreement

Tahun 2015-2016 dalam penelitian ini adalah keberhasilan diplomasi tiongkok

terhadap amerika serikat untuk membuat AS meratifikasi Paris Agreement.

Praktik Diplomasi iklim yang dilakukan Tiongkok terhadap Amerika Serikat bisa

menemukan suatu konvergensi (titik temu) antara dua negara untk dapat melihat

ancaman terhadap bumi. Diplomasi iklim dalam isu ancaman keamanan
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lingkungan telah dapat mempererat hubungan bilateral Tiongkok dan Amerika

Serikat dan mengantarkan pada keputusan ratifikasi.

Dalam penelitian mempunyai informasi penting mengenai tujuan dan

eksistensi AS sebagai negara maju yang mempunyai peran untuk negara

berkembang sebagai motivasi atau acuan agar mengikuti penurunan emisi gas .

mengapa skripsi ini menjadi penelitian terdahulu bagi peneliti. Sebab informasi

yang didapat dalam penelitian ini berkesinambungan dengan penelitian ini

mengenai keluarnya AS dari Paris Agreement.

Penelitian yang terakhir adalah penelitian saya sendiri mengenai Faktor

Faktor Yang Mempengaruhi  Keputusan Amerika Serikat Keluar Dari Paris

Agreement dalam penelitian ini meneliti tentang faktor dan alasan sertah

pengaruh yang mempengaruhi Donald Trump untuk pengambilan keputusan

keluar dari Paris Agreement tidak keluar dari kepentingan nasional AS

kepentingan perusahaan batu bara juga ikut merespon positif atas keputusan yang

di ambil Donald Trump sebagai presiden baru AS. Serta Dominasi dari Partai

Republik yang memenangkan Donald Trump sebagai Presiden dan mempunyai

peran penting dalam pengambilan kebijakan Baru Donald Trump.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No Judul dan Nama
Penelitian

Jenis Penelitian dan Alat
Analisa

Hasil

1 Persaingan Global
Climate Coalitation
dan Greenpeace
dalam mempengaruhi
kebijakan Amerika
Serikat terhadap
ratifikasi protokol

- Eksplanatif
- Teori Politik Luar

Negeri
- Konsep kelompok
- kepentingan dan

kelompok penekan

Adanya Protokol Kyoto terhadap
Amerika Serikat merupakan
salah satu ancaman terhadap
keberlangsungan ekonomi dalam
negaranya, yang mana Amerika
Serikat sendiri merupakan
negara penghasil gas rumah kaca
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kyoto

Efri Aditya Putra

Universitas
Muhammadiyah
Malang

terbesar didunia.

Adanya peran dari GCC
merupakan salah satu faktor
pendukung Amerika Serikat
tidak meratifikasi Protokol
Kyoto.

2 Analisa Alasan
Amerika Serikat
Meratifikasi Paris
Agreement

Hazhazi Ridho
Subarkah

Universitas
Muhammadiyah
Malang

- Two Level
Diplomacy

Penelitian ini membahas
tentang Alasan Amerika
Meratifikasi Paris Agreement.
dalam penelitian ini Obama
Sebagai Chief negosiator
meratifikasi Paris Agreement
dipengaruhi oleh Level domestik
dan level Internasional yang
dimana Civil society sebagai
Level Domestik yang melakukan
demonstrasi menuntuk aksi
nyata Obama selaku President
Amerika untuk melakukan Aksi
nyata dalam perubahan iklim
dan pada Level internasional
diplomasi China–Amerika
terkait ratifikasi Paris
Agreement menjadi
pertimbangan penting dalam
pengambilan keputusan Obama
dalam kesepakatan tersebut.

3 Penolakan AS
Terhadap Ratifikasi
Protokol Kyoto Pada
Era George Walker
Bush

Dewi Robi’ah

- Eksplanatif
- Teori Politik Luar

Negeri, Free Rider,
National Interest,

- Aktor Rasional
- Fokus pada

Penolakan AS
terhadap ratifikasi
Protokol Tokyo

Bahwa penolakan AS terhadap
protokol Kyoto didasarkan atas
kepentingan nasional AS yang
dianggap lebih penting dari pada
kepentingan global, Presiden
Bush sebagai aktor rasional
dalam pengambilak kebijakan
luar negeri didasarkan kalkulasi
untung dan rugi , kemudian
Protokol Kyoto dirasa akan
merugikan AS terutama kepada
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Universitas
Muhammadiyah
Malang

perekonomianya

4 Diplomasi Tiongkok
Terhadap Amerika
Serikat Dalam Paris
Agreement Tahun
2015-2016

Ayatullah Komeini

Universitas Riau

- Green Tought
Policy

- Konsep Diplomacy
and Agreement

keberhasilan diplomasi tiongkok
terhadap amerika serikat untuk
membuat AS meratifikasi Paris
Agreement .Praktik Diplomasi
iklim yang dilakukan Tiongkok
terhadap Amerika Serikat bisa
menemukan suatu konvergensi
(titik temu) antara dua negara
untk dapat melihat ancaman
terhadap bumi. Diplomasi iklim
dalam isu ancaman keamanan
lingkungan telah dapat
mempererat hubungan bilateral
Tiongkok dan Amerika Serikat
dan mengantarkan pada
keputusan ratifikasi

5 Faktor Faktor
Amerika Serikat
Keluar Dari Paris
Agreement

Konsep : Politik Hijau Penelitian ini memperlihatkan
tentang mengapa dan bagaimana
Amerika Serikat keluar dari
Paris Agreement melalui faktor
faktor internal dan eksternal
sebagai pengaruh kebijakan
tersebut oleh president baru
Amerika Serikat . untuk
mengurangi emisi gas di AS
dapat mengganggu ekonomi AS
dan akan menimbulkan
kekurangan pekerjaan untuk
warga amerika sendiri dari sudut
pandang AS.

1.5 Konsep Politik Hijau

Politik Hijau merupakan salah satu pendekatan yang muncul sejalan

dengan mulai hiraunya negara-negara akan pentingnya persoalan lingkungan

hidup. Politik Hijau berfokus pada bagaimana cara mengatasi masalah krisis
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lingkungan hidup, dengan menekankan bahwa penyelesaian masalah tersebut

tidak dapat dilakukan dengan cara sentralisasi kekuasaan melalui lembaga-

lembaga global dan regional yang dijalankan oleh negara. Singkatnya, dalam

upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup, Politik Hijau justru melihat negara

sebagai sumber masalah daripada solusi bagi permasalahan lingkungan hidup.

Menurut pandangan Eckersley, Green Politik Theory terbagi menjadi dua kategori

yaitu,

Pertama, International Political Economy yang menjelaskan tentang

permasalahan isu lingkungan hidup global. Secara umum International Political

Economy menjelaskan tentang kepentingan negara dalam pencapaian ekonomi

global yang dinilai menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup. Sistem negara

modern yang mengarah pada perindustrian untuk meningkatkan ekonomi ini

Politik Hijau

EPI(Ekonomi Politik
Internasional)

Sistem Negara
(aktor) Persaingan Global

Kosmopolitanisme
Hijau

Perjanjian
Internasional
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dianut oleh berbagai negara maju untuk mendongkrak ekonomi dalam persaingan

untuk kepentingan negara dan mempunyai efek dalam isu lingkungan hidup.9

Ekonomi merupakan sektor penting  dan menjadi tujuan utama sistem negara

modern. Sistem Negara mempunyai Aktor yang kuat untuk memberikan tekanan

yang besar dalam suatu pergerakan atau kebijakan sebuah Negara di area

internasional untuk menghindari kerugian sebuah negara dalam politik global dan

dalam pengendalian tersebut terdapat aktor yang mengatur sistem negara .

Kedua, Kosmopolitanism yang menyatakan bahwa permasalahan

lingkungan hidup adalah tanggung jawab setiap individu, karena dalam setiap

individu harus mempunyai rasa tanggung jawab  dalam segala hal yang terkait

dalam lingkungan hidup yang terjadi. Kosmopolitanisme berawal dari suatu

kritikan dari ketidakefektifan program dari Perjanjian Internasional (Protokol

Kyoto), yang dinilai terlalu lemah untuk mengikat negara-negara industri untuk

mengurangi emisi karbon yang mereka hasilkan.10 Kosmopolitanisme mempunyai

kritikan terhadap peran negara-bangsa, dan digantikan dengan peran individu

dalam menjaga kelestarian lingkungan.11 Perjanjian internasional sendiri yang

dianggap kurang tegas  dalam konsep ini menjadikan sebuah kritikan dimana

ketidak seriusan negara untuk menghadapi isu lingkungan yang dapat mengancam

dunia pada masa mendatang.

Kategori kedua bagian tersebut mempunyai pemikiran yang sama yaitu

mengkritik negara-bangsa tidak dapat menyelesaikan isu lingkungan hidup karena

9 Robyn Eckersley, 2006, Green Theory, Cambridge MA: MIT Press, hal 258
10 Ibid. Hal 255
11 Ibid hal 260
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mempunyai kepentingan masing masing yang lebih mengesampingkan isu

lingkungan hidup dengan kepentingan negara.

Dalam penelitian ini, konsep Politik Hijau akan dipakai sebagai acuan

untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang membuat AS keluar dari Paris

Agreement. Dalam cerminan GPT yang melihat negara sebagai hambatan dalam

isu lingkungan.

1.6 METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang bersifat penemuan, pembuktian

dan pengembangan suatu pengetahuan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.12 Pada penelitian ini,

penulis akan memaparkan tingkat analisa, metode pengumpulan data, ruang

lingkup penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian

deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan masalah berdasarkan data yang

12Metode Penulisan Menurut Para Ahli, diakses dalam
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mXX1NDy02DUJ:elib.unikom.ac.id/download.php
%3Fid%3D284877+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id hal 30,  28 juli 2017 pukul | 01.21 WIB
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diperoleh dan menjabarkan dalam pandangan umum secara jelas mengenai  faktor

faktor yang mempengaruhi kebijakan AS untuk keluar dari Paris Agreement.13

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang akan diambil oleh penulis adalah data sekunder yaitu Sumber data yang

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini

merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti

bukubuku, literatur dan bacaan yang berkaitan.14

dengan mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa buku, website, skripsi, dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh berbagai

lembaga yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh peneliti.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang  Lingkup Penelitian bertujuan untuk membatasi analisis untuk

menganalisa penelitian yang sedang di teliti agar bisa mengetahui dan

memfokuskan penelitian pada dua hal yaitu

A. Batasan Masalah

Penulis akan memberikan batasan masalah untuk membahas tentang

politik luar negeri  Amerika dan faktor faktor  dalam Amerika Serikat keluar

dariParis Agreement.

B. Batasan Materi

13 Mnazir,2003,Metode Penelitian, Jakarta :Ghalia Indonesia, hal . 111
14Op.cit. hal 34
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Tujuan batasan materi yaitu memfokuskan materi yang dijadikan bahasan

pokok penelitian .Batasan materi yang saya ajukan menuju pada faktor faktor

yang mempengaruhi pengambilan keputusan Amerika Serikat yang keluar dari

Paris Agreement

C. Batasan Waktu

Tujuan batasan waktu yaitu untuk memfokuskan penulis mengenai

rentangan waktu mulai dan akhir penelitian ini dilakukan. Hal ini untuk

menghindari penulis melakukan suatu kesalahan dalam rentetan waktu yang telah

di tentukan dan tetap berfokus pada tahun 2015 sampai 2017 di mualai dari US

meratifikasi sampai menarik diri dari kesepakatan tersebut.

1.6.4 ARGUMEN DASAR

Amerika Serikat adalah negara maju dan mempunyai kekuatan yang besar

dalam sektor ekonomi dan keamanan. Perindustrian dalam Amerika sendiri sangat

besar sehingga perekonomian Amerika Serikat memasuki peringkat ke dua di

dunia. Perindustrian yang besar mempunyai dampak yang negatif seperti emisi

gas, polusi, dan lain lain dalam hal lingkungan. Pemanasan global atau suhu bumi

diakibatkan dari dampak industri yang menjadi ancaman global.  Paris Agreement

adalah salah satu perjanjian internasional terbaru yang mengatasi isu lingkungan.

Amerika Serikat menandatangani perjanjian tersebut di era President Obama,

Penandatangan perjanjian oleh Obama sendiri mendapati berbagai kritikan

domestik lebih kususnya oleh para pengusaha, parlement, dan serta partai

republikan yang mendominasi pemerintahan AS karena melihat perjanjian
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tersebut adalah ancaman dan diperuntukan untuk AS. Pasca suksesi politik Trump

diangkat sebagai Presiden AS dan melakukan penarikan diri dari Paris Agreement

. Penarikan diri AS dari Paris Agreement mempunyai banyak kecaman dari

negara lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat keluar dari Paris

Agreement tidak jauh dari persaingan global dimana AS melihat kebijakan Iklim

Paris akan menurunkan daya saing AS dalam persaingan ekonomi dunia.

Persaingan ekonomi tidak jauh dari suatu kepentingan negara dalam sistem negara

yang mempunyai kepentingan untuk meningkatkan daya saing AS dalam rana

global. Keputusan Amerika Serikat keluar dari kesepakatan Paris juga tidak jauh

dari keterlibatan para aktor aktor pengusaha dan parlemen yang ikut

mempengaruhi keputusan AS karena asumsi mereka yang melihat kesepakatan

iklim akan merugikan mereka dalam sektor industri dan menghambat

pertumbuhan ekonomi domestik negara.

Perjanjian internasional sendiri juga mempunyai kelemahan dalam

peraturan yang dibuat berdasarkan perjanjian internasional dimana tidak mengikat

suatu negara untuk keluar dari suatu kesepakatan yang akan merugikan negara

atau bertentangan dengan kepentingan negara. Sistem perjanjian internasional

sendiri yang tidak mengikat merupakan salah satu alasan adanya ketidak seriusan

negara dalam memerangi kesepakatan iklim Paris.

Kesimpulan yang mendasari AS keluar dari perjanjian Paris tersebut

karena menganggap perjanjian itu akan merugikan Amerika dalam segi ekonomi

dan menurunkan daya saing AS di dunia. Selain Amerika Serikat menjadi
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peringkat kedua dalam sektor ekonomi global setelah China, AS juga akan

mendapatkan kesulitan dalam meningkatkan ekonomi negara dan mendapati

kerugian dalam perindustrian domestik apabila menetap dalam kesepakatan Paris.
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