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BAB III 

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISU 

LINGKUNGAN GLOBAL 

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat terhadap isu lingkungan global. Penjelasan akan dimulai dari 

bagaimana perpektif AS terhadap isu lingkungan global pada masa Presiden 

Barack Obama dimana AS meratifikasi Paris Agreement. Selanjutnya akan 

dijelaskan pula kebijakan AS pada pada masa Presiden Donald Trump dimana AS 

menyatakan mundur dari Paris Agreement dan dalam dinamika politik mengenai 

lingkungan. Kebijakan AS terhadap lingkungan sering menjadi topik yang 

menarik dalam politik lingkungan global, dimana sebagai negara adidaya dan 

negara yang paling berpengaruh dalam keputusanya di dunia membuat banyak 

perubahan dan ketidakseimbangan dalam konvensi lingkungan. Kepentingan 

negara menjadi faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. 

1.1 Kebijakan Amerika Serikat Tentang Lingkungan Global Masa 

Pemerintahan Obama 

Kebijakan lingkungan hidup sudah menjadi kebijakan umum yang penting 

untuk kebaikan negara dan penting untuk dilakukan bagi negara yang mamakai 

perindustrian sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi mereka. Efek yang di 

dapat dari perindustrian mengenai kerusakan lingkungan menjadi topik penting 

untuk selalu dibicarakan sehingga konvensi lingkungan adalah cara mencari solusi 
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untuk mengurangi efek tersebut. Konvensi yang dilakukan selalu mencari solusi 

untuk mencegah efek dari perindustrian yang mulai meningkat dan mengancap 

dunia. Namun dalam konvensi lingkungan yang telah dibuat selalu berubah dan 

diperbaharui tiap tahunya dari setiap pertemuan konvensi.  

Tahun 1972 adalah awal dari sebuah respon global terhadap lingkungan 

oleh Konvensi Stockholm dan sampai saat ini pada tahun 2015 konvensi Paris 

Agreement. Amerika sebagai negara adidaya dan mempunyai pengaruh tinggi 

dalam pengambilan keputusanya mempunyai banyak kendala dalam konvensi 

lingkungan. Protokol Kyoto pada tahun 1997  adalah salah satu yang menjadi 

penolakan dari Amerika Serikat dan Australia, dengan alasan kesepakatan itu 

menghambat pertumbuhan ekonomi mereka, alasan lain menyatakan penolakan 

tersebut juga berkesinambungan dengan negara yang ekonominya mulai 

meningkat yaitu China dan India yang dianggap sebagai negara berkembang yang 

di kecualikan dari target Protokol Kyoto tersebut.

77 

 Amerika Serikat memandang bahwa tidak adilnya diferensiasi negara 

berkembang dan negara maju yang dibedakan dalam  hal biaya juga pengurangan 

emisi sebagai Annex I  dan Non-Annex. Anggapan pengurangan emisi gas oleh 

President AS Bush pada masa itu adalah keluhan spesifik beliau tentang Traktat 

Kyoto termasuk, bahaya serius bagi ekonomi AS, yang akan menyebabkan 

"pergeseran yang lebih dramatis dari batu bara ke gas alam untuk pembangkit 

tenaga listrik. Batubara menghasilkan lebih dari setengahnya Pasokan listrik 

                                            
77 BBC,Pakta tandingi Kyoto Sydney. Diakses dalam 

www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/01/printable/060111_kyotorival.shtml  pada hari jumat 11 mei 
2018 | 16:27 WIB 

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/01/printable/060111_kyotorival.shtml
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Amerika, Alasan utama Bush untuk menarik diri adalah dampak ekonomi yang 

akan ditimbulkannya terhadap Amerika Serikat jika mereka mengurangi emisi, 

terutama pada industri.78   

Pada masa Obama sebagai president AS mendapatkan banyak perubahan 

positif dalam kebijakanya terhadap perubahan iklim. Dalam kampanye yang 

dilakukan Obama sebagai kandidat president AS sebelum Trump, ia telah 

mengatakan berkali-kali bahwa dia percaya bahwa tidak ada tantangan yang 

menimbulkan ancaman lebih besar bagi anak-anak kita, planet kita dan generasi 

masa depan daripada perubahan iklim  dan bahwa tidak ada negara lain di bumi 

yang akan siap untuk memimpin dunia sebelum menemukan solusi didalamnya. 

Mengetahui bahwa inisiatif hijau secara historis tidak mungkin untuk 

memenangkan dukungan bipartisan, ia pernah berjanji bahwa “jika Kongres tidak 

akan bertindak segera untuk melindungi generasi mendatang, saya yang akan 

melakukanya."79 Hal ini tidak hanya perkataan belaka namun ketika ia menjabat 

sebagai president ia menepati hal itu dan memberikan kontribusi yang cukup 

memuaskan untuk negara AS seperti beberapa upaya yang dilakukan selama 

rezim obama terhadap kebijakan lingkungan hidup. 

 

A. Mendirikan Cagar Laut Terbesar Di Dunia 

Kebijakan obama  memperluas perlindungan laut di sebelah kepulaian Hawaii 

utama ini menjadi salah satu kebanggaan Amerika Serikat, dimana menciptakan 

                                            
78 Cegas,Rama.The US Refusal to Ratify Kyoto Treaty. Diakses dalam http://www-

pub.naz.edu/~rgecas7/problem.htm  pada hari Jumat 11 Mei 2018 | 17:23 WIB 
79  Angela,Nelson. 15 things Obama Has Done For Environment. Diakses dalam 

https://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/stories/things-obama-has-done-environment pada 
hari rabu 23 Mei 2018 | 23:59 WIB  

http://www-pub.naz.edu/~rgecas7/problem.htm
http://www-pub.naz.edu/~rgecas7/problem.htm
https://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/stories/things-obama-has-done-environment
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kawasan laut terbesar didunia dan melindungi cagar alam laut  untuk 

mempertahankan ekosistem serta menjadi keindahan alam yang sangat indah. Hal 

ini untuk menunjukan dan menyoroti pentingya tanah dan perairan yang murni 

dan pantas untuk dilindungi sebagai bentuk Amerika serikat dalam memerangi 

perubahan iklim.80  

Langkah ini mendapatkan lebih dari empat kali lipat perlindungan yang 

diperjuangkan oleh konservasionis, ilmuan dan penduduk asli Hawaii, sebagai 

contoh terbaru dari kekuasaan eksekutif obama untuk melestarikan cagar alam 

perairan. Selain membangun ketahanan laut, mempertahankan keragaman dan 

produktivitas kehidupan laut agar dapat mengantar abad baru konservasi terhadap 

laut khusus dan rapuh di Amerika. Obama juga telah melindungi peninggalan 

Presiden Theodore Roosevelt ini dalam luas ratusan juta hektar di tempat tempat 

yang memiliki ekologi, sejarah atau budaya di AS melebihi Presiden Amerika 

Serikat lainya. Ia juga memperluas laut pasifik kepulauan dan kelautan terpencil 

di selatan dan barat Hawaii walaupun hal ini mempunyai kritikan dari Partai 

Republik sebagai tindakan yang dilakukan Obama secara Sepihak.81 

 

B. Penolakan Obama Terhadap Jalan Pipa XL Stone 

Presiden Barack Obama telah menolak proyek pipa minyak Keystone XL 

yang kontroversial, sebuah rencana pembangunan pipa minyak sepanjang hampir 

1.200 mil untuk membawa minyak mentah Kanada ke negara-negara bagian 

                                            
80 Davis, Julie. Obama to Create World’s Largest Marine Reserve Off Hawaii. Diakses dalam 

https://www.nytimes.com/2016/08/26/us/politics/obamas-action-will-create-largest-marine-reserve-on-

earth.html  pada hari Senin 30 Juli 2018 |03.02 WIB 
81 Ibid 

https://www.nytimes.com/2016/08/26/us/politics/obamas-action-will-create-largest-marine-reserve-on-earth.html
https://www.nytimes.com/2016/08/26/us/politics/obamas-action-will-create-largest-marine-reserve-on-earth.html
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Teluk AS bagian kepulauan-kepulauan terpencil. Obama mengatakan ia setuju 

dengan hasil kajian Departemen Luar Negeri bahwa proyek tersebut karena tidak 

mewakili kepentingan Nasional AS. 

Proyek pipa minyak tersebut menjadi inti perdebatan agenda lingkungan 

hidup Presiden Obama dan menyatakan komitmenya untuk mencegah kerusakan 

lingkungan hidup. Pengumuman tersebut dibuat sebelum konferensi perubahan 

iklim PBB di Paris , sebagai harapan obama untuk melakukan hal yang sama agar 

negara-negara di dunia mengikuti langkah-langkah tersebut untuk memperlambat 

pemanasan global. Hal ini dapat mempengaruhi negara lain untuk contoh sebagai 

negara adidaya mempunyai upaya untuk memerangi pemanasan global. Obama 

mengatakan pembangunan pipa minyak Keystone XL tidak akan memberikan 

"sumbangan jangka panjang" bagi ekonomi Amerika, tidak akan menurunkan 

harga minyak bagi para konsumen dan tidak akan meningkatkan keamanan energi 

AS dimana hal ini tidak ada manfaat bagi Amerika dan justru merusak seingga hal 

ini dapat merugikan negara.82  

 

C. Menandatangani Larangan Pada Microbread 

Exfoliant Plastik Kecil yang di temukan dalam produk-produk kecantikan dan 

pasta gigi yang masuk melalui saluran air yang lanngsung menuju kelaut 

kemudian dikonsumsi oleh ikan dan mahluk laut lainya. Untuk  mengurangi 

bahaya atau ancaman terhadap ekosistem laut  Obama menandatangani Undang-

undang untuk melarang pembuatan dan perdagangan antar negara dari kosmetik 

                                            
82 “Obama Menolak Proyek Pipa Minyak Keystone XL”. Diakses dalam 

https://www.voaindonesia.com/a/obama-tolak-proyek-pipa-minyak-keystone-xl/3048875.html  pada hari 
Sabtu 28 Juli 2018 | 02:58 WIB  

https://www.voaindonesia.com/a/obama-tolak-proyek-pipa-minyak-keystone-xl/3048875.html
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bilas yang mempunyai kandungan plastik microbreads yang sengaja ditambahkan 

dan berlaku pada tanggal 1 Juli 2017. Hal ini adalah langakah Obama untuk 

mencegah lingkungan hidup dalam bahaya yang diciptakan manusia.83   

 Microbeads telah berkontribusi dalam peningkatan yang pesat sebagai 

pencemaran mikroplastik yang berada di lautan dan danau bumi, kata para peneliti 

dari Environmental Science dan Technology84 Tidak hanya sulit untuk 

dibersihkan, Microbead ini juga mempunyai jumlah yang cukup banyak dan 

merupakan ancaman bagi kehidupan ekosistem laut, karena di beberapa 

kehidupan laut mengira bahwa plastik kecil sebgai partikel makanan,  kemudian 

manusia akan mengkonsumsi ikan yang telah memakan  bahan kimia ini sehingga 

akan berpindah ke manusia dan berbahaya bagi manusia itu sendiri menurut 

National Oceanic and Atmospheric Administration.85  

 

D. Meningkatkan Standar Efisiensi Bahan Bakar  

Pada Mei 2009, Presiden Obama mengumumkan kebijakanya mengenai 

bahan bakar mobil dan truk. Presiden Obama mengumumkan perjanjian dengan 

13 produsen utama untuk meningkatkan ekonomi bahan bakar dari 29,7 mil per 

galon menjadi 54,5 mil per galon untuk mobil dan truk ringan pada tahun 2025. 

Gedung Putih mengatakan bahwa program nasional untuk meningkatkan ekonomi 

bahan bakar dan mengurangi emisi gas rumah kaca akan menyelamatkan 

                                            
83 McLendon,Russel.”Obama Sign Bipartisan Ban On Microbread”. Diakses dalam 

https://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/blogs/obama-signs-bipartisan-ban-microbeads\  
pada hari senin 30 Juli 2018| 03.55 WIB 
84 Imam,Jareen. “Microbread ban Signed by Presiden Obama”. Diakses dalam 

https://edition.cnn.com/2015/12/30/health/obama-bans-microbeads/index.html  pada hari Senin 30 Juli 2018 | 

04.30 WIB  
85 Ibid. 

https://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/blogs/obama-signs-bipartisan-ban-microbeads/
https://edition.cnn.com/2015/12/30/health/obama-bans-microbeads/index.html
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konsumen lebih dari $ 1,7 triliun pada pompa bensin dan mengurangi konsumsi 

minyak AS sebesar 12 miliar barel.86 

Kemudaian dalam aturan bersama dengan Badan Perlindungan 

Lingkungan AS dan Administrasi Lalu Lintas Jalan Raya Nasional yang 

diselenggarakan pada 1 mei 2010, Menurut pemerintah , Upaya itu akan 

menghemat 1,8  miliar barel minyak selama masa hidup Program untuk 

memangkas emisi karbon yang berkisar 960 juta metrik ton selama masa pakai 

kendaraan. Upaya ini dipuji oleh Organisasi lingkungan dunia yang menganggap 

standar-standar ini akan menghemat penggunaan minyak di dunia, mengurangi 

polusi di AS . kata Presiden Dana Pertahanan Lingkungan ,Fred Krupp. Presiden 

Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam Frances juga berpendapat dalam sebuah 

kebijakan ini adalah "tepatnya jenis solusi energi bersih yang kita butuhkan saat 

ini."87 

 

E. Menyingkap Rencana Daya Bersih (Clean Power Energy)   

Rencana Pembangkit Bersih juga menjadi dasar untuk perjanjian 

bersejarah 2014 dengan Cina di mana kedua negara sepakat untuk pengurangan 

dramatis dalam emisi gas rumah kaca mereka. Ini adalah kolaborasi yang 

mengubah permainan tidak hanya karena dua penghasil emisi karbon dioksida 

terbesar di dunia menjanjikan pemotongan emisi terbesar mereka, tetapi juga 

                                            
86 Ibid, Angela Nelson 
87 Richerd,Chatarine.”The Obameter: Raise Fuel Economy Energy”.diakses dalam 

https://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/obameter/promise/449/raise-fuel-economy-standards/  
pada hari Senin 30 Juni 2018 | 04.39 WIB 

https://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/obameter/promise/449/raise-fuel-economy-standards/
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karena itu membuka jalan bagi Kesepakatan Paris 2015, di mana 195 negara yang 

berbeda sepakat untuk mengurangi emisi karbon.88 

Pada masa Obama pada tahun 2015 dalam kebijakanya setelah 

berdiplomasi dengan China. AS menyetujui untuk meratifikasi Traktat Iklim Paris 

pada Desember 2015 lalu. Kunci kesepakatan ini adalah tujuan untuk membatasi 

pemanasan global di bawah 2 derajat Celsius dengan mengarah ke emisi karbon 

nol pada tahun 2050 mendatang.89 Ratifikasi AS dalam Paris Agreement 

mendapat respon yang positif oleh berbagai negara dengan keinginan untuk 

mencapai tujuan kesepakatan , ini adalah kebijakan yang ditunggu - tunggu 

setelah penolakan AS terhadap Protokol Kyoto setelah sekian lama yang 

mempunyai dampak buruk bagi kesepakatan tersebut untuk mencapai tujuan serta 

mempengaruhi beberapa negara untuk keluar dari perjanjian tersebut seperti 

Kanada. Anggapan bahwa AS adalah tolak ukur paling penting selain China 

dalam emisi gas yang diharapkan untuk bergabung , lalu dengan perjanjian Paris 

semua yang sudah dinantikan akan terjadi. 

 

F. Melarang Penjualan Kemasan Air Berbotol Sekali Pakai di Taman 

Nasional. 

Obama pada tahun 2011 menurunkan kebijakan untuk melarang penjualan air 

berbotol di taman untuk memcegah pembuangan sampah sembarangan serta untuk 

mengurangi setidaknya 1,32 juta botol air plastik sekali pakai, dan hingga 2,01 

                                            
88 Ibid.  
89 BBC, Parlemen Cina ratifikasi Traktat Iklim Paris. Diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160902_dunia_iklim_cina_ratifikasi  pada hari 11 mei 2018 
|18:26 WIB 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160902_dunia_iklim_cina_ratifikasi
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juta,  tidak dibeli karena kebijakan 2011. Kebijakan ini juga  menghemat produksi 

plastik hingga 111.743 pon, 141 juta ton gas rumah kaca yang setara karbon 

dioksida dan 3,4 miliar energi termal Inggris, menurut perkiraan laporan NPS, 

berdasarkan 23 unit Layanan Taman . Hasilnya menunjukkan dalam program ini 

memiliki manfaat lingkungan positif yang signifikan yang mencakup seluruh 

siklus hidup dari botol sekali pakai, dan juga pejabat di taman itu sendiri 

mendukung program tersebut.90 Kebijakan tersebut sangat baik untuk 

mempertahankan kelestarian lingkungan serta menjaga taman Nasional AS untuk 

tetap dalam kondisi yang bebas dari sampah dan lainya. Resiko dalam kebijakan 

ini pun mungkin akan merugikan perusahaan air berkemasan botol dalam 

penjualanya namun juga mempunyai impact yang baik dalam mengurangi 

produksi plastik dalam perindustrian yang mempunyai effect terhadap polusi di 

AS . 

G. Melarang Menggunakan Timah Sebagai Alat Bantu Memancing dan 

Berburu 

Tindakan terakhir dalam kebijakan Obama dalam lingkungan hidup sebelum 

diganti oleh Trump adalah melarang penggunaan Timah sebagai Amunisi dan alat 

bantu memancing  di sebagian besar wilayah federal. Ashe Direktur Layanan Ikan 

dan Satwa Liar AS. Mengatan “ paparan untuk membuat amunisi dan memancing 

mengakibatkan efek berbahaya bagi spesies ikan dan satwa liar” dan menurut 

survey geologi AS, keracunan timah adalah racunosis yang disebabkan oleh 

                                            
90 Cama,Timothy.”Park Service Report: Obama Water Bottle Sales Ban had “Significant” Benefits”. Diakses 

dalam http://thehill.com/policy/energy-environment/352330-park-service-report-obama-water-bottle-policy-
had-significant  pada hari sabtu 28 Juli 2018 | 04:05 WIB 

http://thehill.com/policy/energy-environment/352330-park-service-report-obama-water-bottle-policy-had-significant
http://thehill.com/policy/energy-environment/352330-park-service-report-obama-water-bottle-policy-had-significant
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penyerapan kadar timbal dalam jaringan tubuh yang berbahaya,91 dan membuat 

timah menjadi ilegal di taman nasional akan sangat berpengaruh terhadap tempat 

perlindungan satwa liar , dan lahan lain yang dikelola oleh layanan untuk 

menghindari pemburuan umum yang sebagian besar menggunakan bahan baku 

timah sebagai peluru.    

 Kebijakan Obama dalam siklus lingkungan hidup sendiri sangat baik 

dimana hal ini dapat membuat kesejahteraan ekosistem laut dan satwa liar. Selain 

itu dalam hal mengurangi polusi dan energi Obama berperan penting dalam 

harapan Amerika Serikat untuk mendapatkan Lingkungan yang sehat serta dalam 

memerangi pemanasan global. 

 

1.2 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Perubahan Iklim Pada 

Masa Donald Trump    

Pada tahun 2016 tepatnya pada 9 Juni  Donald Trump menang dalam 

persainganya dengan Hillary Clinton seagai Presiden AS. Pemimpin yang baru 

bagi negara yang menyandang status negara adidaya dan juga yang paling 

berpengaruh dalam setiap tindakanya ini telah dikumandangkan.  Sebelum 

menjadi kandidat presiden AS dari Partai Republik, Trump merupakan pengusaha 

dan pemeran tayangan reality show di TV “The Apprentice” dengan jumlah 

penonton yang besar.92 Kemudian ia menjadi kandidat sebagai president di AS 

dengan partai Republican. Banyak perubahan dan kebijakan yang dikeluarkan 

                                            
91  Todd Masson, ”Outgoing Obama administration bans lead ammo, sinkers on federal lands”. 

diaksesdalamhttps://www.nola.com/outdoors/index.ssf/2017/01/outgoing_obama_administration.html diakses 

pada hari Senin 30 Juli 2018 |05.16 WIB  
92 BBC, Donald Trump merindukan Kehidupan Lamanya Sebelum Menjadi President AS. Di akses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/majalah-39754540  pada hari Senin 14 mei 2018 |16:41 WIB  

https://www.nola.com/outdoors/index.ssf/2017/01/outgoing_obama_administration.html
http://www.bbc.com/indonesia/majalah-39754540
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oleh Donald Trump untuk AS  dalam negeri dan luar negeri yang menjadi tidak 

seimbang bagi masyarakat global. Setelah enam hari berkuasa Trump dalam 

kebijakanya akan meresmikan larangan Muslim masuk ke AS, dan juga melarang 

visa 7 Negara muslim di AS. Dalam kebijakan dalam dan luar negeri AS oleh 

Trump ini sangat mengejutkan dunia yang mengumandangkan untuk memerangi 

Radikal Islam di dunia.93 Kebijakan dalam perubahan iklim juga menurun dalam 

kebijakan Trump yang baru terhadap solusi pengurangan emisi karbon dengan 

dampak perubahan iklim dunia. 

 

A. Trump Mengakhiri Sistem Pemantauan Karbon NASA 

 Majalah Science melaporkan bahwa administrasi Trump telah mengakhiri 

Carbon Monitoring System (CMS) atau bisa disebut Sistem Pemantauan Carbon 

oleh NASA, upaya ini hampir menghabiskan senilai $ 10 juta per tahun untuk 

mendanai program untuk meningkatkan pemantauan emisi karbon global untuk 

memverifikasi peningkatan pertahun emisi karbon negara dalam perjanjian 

Paris.94 Stephen hagen, seorang ilmuan senior di Applied GeoSolution di New 

Hampshirre, mengatakan bahwa membuang sistem itu sangat “mengecewakan” 

dalam arti apabila sistem ini diberhentikan akan membuat NASA sulit untuk 

memantau hasil carbon. Trump sendiri mempunyai target yang jelas ketika  

menjabat sebagai presiden AS selepas dari penarikan diri dari Paris Agreement 

                                            
93 Lumbantobing, Alexander. Top 3: Kebijakan Donald Trump terhadap Muslim? Diakses dalam 
https://www.liputan6.com/global/read/2838504/top-3-kebijakan-donald-trump-terhadap-muslim  pada hari 

Senin 14 mei 2018 | 16:59 WIB 
94 White House Cuts Nasa Climate Monitoring Program. Diakses dalam 

https://news.nationalgeographic.com/2017/03/how-trump-is-changing-science-environment/ Pada hari  Kamis  
24  mei 2018 | 01:01 WIB 

https://www.liputan6.com/global/read/2838504/top-3-kebijakan-donald-trump-terhadap-muslim
https://news.nationalgeographic.com/2017/03/how-trump-is-changing-science-environment/
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kemudian menutup sistem pemantauan karbon NASA95. karena menurut Trumpt 

sendiri hal ini merugikan dan membuat AS tidak bisa bergerak bebas dalam 

perindustrian, setelah keluarnya AS dari Paris Agreement sistem ini tidak 

menguntungkan bagi Amerika Serikat. Trump menyebut perubahan iklim sebagai 

tipuan yang dilakukan di masa lalu oleh China, Konsep pemanasan global sendiri 

diciptakan untuk membuat perindustrian AS tidak kompetitif dalam tweet Trump 

2012.96   

 Kebijakan ini sendiri mendapatkan banyak respon dari beberapa ahli yaitu 

seperti Kelly Simps Gallagher direktur pusat Universitas Tufts untuk kebijakan 

lingkungan berpendapat bahwa. “Pemberhentian ini merupakan langkah yang 

berbahaya untuk rencana verifikasi pengurangan emisi nasional yang disepakati 

dalam perjanjian Paris kata” dan Sumber Daya Inteenasional Medford, 

Massachusetts “ Jika anda tidak dapat melakukan pengukuran emisi, anda tidak 

akan yakin bahwa negara-negara mematuhi perjanjian” katanya. Membatalkan 

CMS “adalah kesalahan besar” tambahnya.97 

 

B. Menghentikan Rencana Clean Power Plan 

Clean Power Plan atau Rencana Daya Bersih Adalah upaya pemerintah 

dibawah pesiden Obama untuk menjaga kesepakatan iklim Paris dengan AS 

dengan mengusulkan target pengurangan emisi oleh negara untuk mengurangi 

                                            
95 Trump cancels NASA’s greenhouse gas monitoring system after scrapping clean air regulation. Diakses 

dalam https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-climate-change-paris-
nasa-carbon-monitoring-system-greenhouse-gas-a8344966.html  pada hari selasa 31 Juli 2018| 15.51 WIB 
96 Ibid. 
97 Trump White House quietly cancels NASA Research Verifying Greenhouse Gas Cuts.  Diakses dalam 

http://www.sciencemag.org/news/2018/05/trump-white-house-quietly-cancels-nasa-research-verifying-
greenhouse-gas-cuts  pada hari Selasa 31 Juli 2018 | 16.20 WIB  
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GRK. Rencana itu telah di ikat oleh pengadlah sejak pertama kali di ususlkan 

pada tahu 2015 . Rencana Clean Power merupakan satu satunya peraturan yang 

akan menjadikan AS dalam target yang digariskan oleh perjanjian Paris.98    

Trump selaku pemenang dalam pemilihan presiden yang baru Amerika 

Serikat  mencabut akan mencabut Rencana Energi Bersih, yang merupakan inti 

dari Upaya mantan Presiden Obama untuk memerangi perubahan iklim, 

kemudaian administrasi Trump akan meletakkan dasar untuk peraturan baru, yang 

mungkin lebih lemah, dengan meminta publik dan industri untuk menawarkan ide 

untuk merencanakan rencana baru menurut dokumen Environmental 

Environmental Agency internal.99 

 

C. Bergulir Kembali Air Dalam Aturan Amerika Serikat 

 Pedoman era Obama yang kontroversial lainnya, ini memastikan bahwa 

semua saluran air yang menyediakan air minum kepada penduduk AS tetap 

terlindungi dan terbebas dari polusi dan racun.100 Peraturan ini berada di bawah 

perlindungan yuridiksi EPA (Badan Proteksi Lingkungan Hidup AS), dengan 

secara efektif memperluas jangkauan UU Air Bersih ke dua juta mil sungai dan 20 

juta hektar lahan basah, yang sebelumnya tidak terlindungi oleh Undang-Undang 

Air Bersih. Undang-undang tahun 1972 hanya mencakup "perairan yang dapat 

dilayari" untuk bebas dari pencemaran industri . Aturan itu menuju dalam industri 

                                            
98 The 12 Biggest Changes Trump Has Made To U.S. Environmental Policy. Diakses dalam 

https://news.vice.com/en_ca/article/zmqm8w/the-12-biggest-changes-trump-has-made-to-us-environmental-

policy  pada hari kamis 24 mei 2018 WIB 
99 Trump Takes a First Step Toward Scrapping Obama’s Global Warming Policy. Diakses dalam 

https://www.nytimes.com/2017/10/04/climate/trump-climate-change.html  pada hari Selasa 31 Juli 2018 | 

16.45 WIB 
100 EPA, Mencabut Aturan Air Bersih Di Amerika, diakses dalam http://peneliti.id/epa-mencabut-aturan-air-
bersih-di-amerika/  pada hari kamis 24 mei 2018| 01:48 WIB 
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melawan EPA, dan kepala EPA Scott Pruitt memilih untuk membatalkannya, 

mengklaim bahwa mereka berencana untuk memperkenalkan alternatif yang lebih 

jelas terhadap aturan tersebut, tetapi belum mengatakan apa yang akan terjadi. 

Presiden Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang bertujuan untuk 

“meninjau kembali” Peraturan Air Bersih. Konon pada saat itu akan menjadi 

langkah yang akan mengembalikan kekuatan ke negara masing-masing, dan 

gagasan yang sama telah dianut kali ini.101 

 

D. Penggunaan Botol Air Minum dan Timah Diperbolehkan Kembali Di 

Taman Nasional 

Departemen Dalam Negeri Trump telah membatalkan aturan yang 

menjaga botol air plastik (sampah) dari taman federal dimana hal ini melarang 

membawa kemasan air berbotol untuk mencegah masyarakat yang berada di tanah 

federal seperti gunung taman dan lainya untuk membuang sampah sembarang , 

dan telah memungkinkan penggunaan amunisi untuk berburu di tanah federasi 

serta timah untuk memancing102. Sebelumnya hal ini dilarang oleh Obama untuk 

membuat tanah federal AS tetap bersih serta untuk mencegah perburuan liar. Lalu 

yang lebih penting lagi adalah penggunaan timah untuk pemberat dalam 

memancing area dasar danau atau laut. Timah sejatinya merupakan logam berat 

yang cukup berbahaya bagi kesehatan manusia karena bersifat racun. Racun dari 

timah ini dapat mengakibatkan kerusakan pada otak terutama pada sistim syaraf 

dan kerusakan pada ginjal. Dalam kasus keracunan akut, kandungan timah bisa 

                                            
101 Ibid. 
102 Ibid. The 12 Biggest Changes Trump Has Made To U.S. Environmental Policy. 
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menyebabkan kematian. Jika kasus menimpa anak anak, hal itu bisa menyebabkan 

kerusakan fungsi mental yang berakibat anak menjadi idiot.103 

 

E. Dibuka Kembali Alaska Arctic Untuk Pengeboran Minyak 

Operasi pengeboran eksplorasi baru telah mendapat penerangan hijau 

melalui RUU pajak di Suaka Margasatwa Nasional Alaska. Kebijakan ini adalah 

metode yang digunakan untuk menemukan minyak di dasar laut, digunakan di 

Atlantik, sebuah praktik yang diketahui dapat membahayakan ekosistem ikan 

paus. Pengeboran ini telah berhenti pada tahun 1980 namun kini diperbarui 

kembali dalam rezim Trumpt dan dibuka kembali untuk mencari minyak untuk 

kepentingan negara104  Administrasi Trump telah mengambil tindakan pertama 

dengan langkah yang agresif dengan menyetujui pengeboran minyak di Suaka 

Margasatwa Nasional Arktik sebagai salah satu daerang paling murni di Negara 

AS. Sebuah divisi dari departemen dalam negeri The Bureau of Land 

Management (BLM) akan melakukan penelitian dan menjadikan beberapa tempat 

sebagai rekomendasi pengeboan minya di Anchorage,Artic Village,Fairbanks, 

Kaktovik dan Utqiagvik. Serta  pemerintah akan mengeluarkan sewa ke industri 

minyak dan gas secepat tahun depan.105 “Mengembangkan sumber daya kami di 

Pesisir Pantai merupakan aspek penting untuk memenuhi tuntutan energi negara 

                                            
103 “Waspada, Timah Pemberat Bisa Sangat Tak Bersahabat”.diakses dalam 

https://spotmancing.com/2015/07/24/waspada-ya-timah-pemberat-bisa-sangat-tak-bersahabat/  pada hari 
sabtu 28 Juli 2018| 02.29 WIB. 
104 Ibid. 
105 Trump takes first step in aggressive effort to drill for oil in Arctic National Wildlife Refuge. Diakses dalam 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-oil-drilling-arctic-national-wildlife-
refuge-blm-alaska-latest-a8313496.html pada hari Selasa Juli 2018 | 17.09 WIB 

https://spotmancing.com/2015/07/24/waspada-ya-timah-pemberat-bisa-sangat-tak-bersahabat/
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-oil-drilling-arctic-national-wildlife-refuge-blm-alaska-latest-a8313496.html
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kita dan mencapai dominasi energi,” kata Joe Balash, asisten sekretaris untuk 

Pengelolaan Lahan dan Mineral di Departemen Dalam Negeri.106 

 

F. Menyetujui Minyak Mengalir melalui Jalur Pipa XL KeyStone 

Presiden Donald Trump mengumumkan  bahwa pemerintahannya telah 

menyetujui pipa Keystone XL 2017 , membalikkan keputusan pemerintah Obama 

untuk memblokir proyek minyak yang kontroversial. Setelah mengumumkan 

persetujuan secara resmi , Departemen Luar negeri mengeluarkan Izin Trans 

Canada. Perusahaan Kanada XL keystone  mendapatkan persetujuan greenlight  

untuk mendapatkan konstruksi pada pipa yang akan menyalurkan minyak dari 

kanada ke sekitar Teluk Kilang.  Trump membanggakan tindakanya tersebut 

dengan menyebutkan proyek PipeLine ini luar biasa dan  menyatakan bahwa 

proyek ini  adalah sesuatu yang besar disetujui olehnya.107 

Akses Jalur Pipa Dakota, yang membentang dari Dakota Utara ke selatan 

Illinois dan memicu protes selama berbulan-bulan, telah beroperasi penuh sejak 

Juni setelah pemerintahan Trump menyetujui tahap terakhir pembangunannya. 

Aplikasi konstruksi pipa Keystone XL telah berdiri selama lima tahun ini 

mengalami penolakan dalam proyeknya pada masa Obama. Kemudian hal ini 

diproses kembali , setelah administrasi Trump menyetujui aplikasi baru untuk 

konstruksinya.108  

 

                                            
106 Ibid 
107 Trump administration approves Keystone XL pipeline. Diakses dalam 

https://edition.cnn.com/2017/03/23/politics/keystone-xl-pipeline-trump-approve/index.html  pada hari Selasa 

31 Juli 2018 | 17.34 
108 Ibid. The 12 Biggest Changes Trump Has Made To U.S. Environmental Policy 

https://edition.cnn.com/2017/03/23/politics/keystone-xl-pipeline-trump-approve/index.html
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G. Departemen Energi Ingin Menyambut Batubara 

Presiden Trump didalam pemerintahanya menyatakan sebuah tujuan untuk 

meningkatkan energi batubara kembali di AS, kemudian memproduksi dan 

mengekspor sejumlah catatan minyak dan gas alam. Kebijakan ini merupakan 

suatu berita besar untuk perusahaan batubara yang telah terkurung karena 

produksi dan ekspor terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Sekretaris 

Departemen Energi Rick Perry berencana untuk mensubsidi sumber listrik yang 

memudar dan kotor, seperti nuklir dan batu bara, untuk stabilitas yang mereka 

berikan ke jaringan listrik. Rencananya akan mengimbangi fasilitas yang 

menyimpan bahan bakar di tempat untuk manfaat yang mereka berikan untuk 

keamanan ekonomi dan nasional. Federal Energy Regulatory Commission akan 

memutuskan pada 8 Januari 2018.109 

 

H. Perluasan Lahan Industri Pembangunan dan Memperkecil Monumen 

Nasional Shrinking 

Administrasi Trump menghapus lebih banyak tanah dari perlindungan 

federal daripada presiden lainnya. Faktanya, tidak ada presiden yang pernah 

sebelumnya mencabut status monumen tanah, yang hanya dapat ditunjuk oleh 

presiden. Sekitar dua juta hektar lahan di Utah sekarang terbuka untuk 

pembangunan. Sebelumnya dilindungi sebagai bagian dari Bears Ears monumen 

nasional AS. Sejumlah suku dan kelompok lingkungan menuntut untuk menjaga 

agar tanah tetap terlindungi. jelas bahwa presiden dapat menunjuk monumen, 

                                            
109 Ibid. 
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tetapi karena tidak ada presiden yang pernah mencoba untuk membatalkannya, 

kelompok-kelompok ini menyatakan bahwa tindakan Trump itu ilegal.110 

 

I. Penggunaan Pestisida Kontroversial   

Klorpirifos, bahan kimia yang biasa gunakan sebagai insektisida untuk 

tanaman, diketahui menyebabkan kerusakan otak pada anak-anak yang sedang 

berkembang. Selama bertahun-tahun, beberapa anggota komunitas ilmiah telah 

mencoba untuk mendapatkan EPA untuk melarang penggunaannya dan pada 

tahun 2016, mereka telah berhasil. EPA akhirnya mempertimbangkan peraturan 

untuk membatasi penggunaan bahan kimia. Tetapi pemerintahan Trump pada 

Maret 2017 mengajukan diskusi tentang pelarangan bahan kimia, secara terbuka 

bertentangan dengan rekomendasi para ilmuwan federal. Para ilmuwan EPA 

menemukan tingkat lebih dari 140 kali apa yang dianggap aman pada buah dan 

sayuran.111 Pada masa Obama sendiri pada tahun 2016 memberikan hukuman 

berat kepada perusahaan Biotek Swiss Syngenta AG Giant dengan harus 

membayar denda sebesar $4,8 juta dolar untuk hukumat perdata  di tanah 

Syngenta yang digunakan untuk jalur penyemprotan pestisida.112 

Hal ini dikarenakan Syngenta menyalahgunakan pestisida "Lorsban 

Advanced," pestisida berbahaya dan gagal memberi tahu pekerja untuk 

menghindari lapangan. Bahan aktif  yang digunakan dalam "Lorsban Advanced" 

terjadi pada klorpirifos , insektisida kontroversial yang terkait dengan sejumlah 

                                            
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Chow, Lorraine. Trump EPA Slammed for Ag Giant's 'Absurdly Low' Pesticide Fine. Diakses dalam 

https://www.ecowatch.com/epa-syngenta-pesticides-2535467506.html  pada hari Minggu 5 Agustus 2018 | 
06.35 WIB 
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masalah kesehatan dan lingkungan. Dikatakan bahwa Syngeta sendiri 

mengizinkan pekerja memasuki lokasi tanpa menggunakan alat pelindung diri dan 

tidak memberikan dekontaminasi yang memadai untuk pekerja di lapangan serta 

tidak menyediakan alat transportasi yang cepat untuk keadaan darurat yang 

dibutuhkan sesuai dengan tempat pekerjaan yang berbahaya.113  

Pengajuan hukuman dari pihak EPA sendiri di masa Obama  

memprioritaskan untuk memberi hukuman denda maksimum untuk mengurangi 

paparan pestisida berbahaya kepada jutaan pekerja pertanian yang mengelolah 

makanan di AS dan menjadi prioritas tinggi EPA. Keluhan yang EPA berikan 

sendiri dalam proses hukum dikarenakan pada tanggal 29 Januari 2016 , 19 

pekerja memasuki lapangan jalur penyemprotan pestisida di Syngenta baru baru 

ini disemprot dengan penggunaan insektisida organofosfat yang terbatas dan 

sepuluh dari sembilan belas pekerja harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani 

perawatan medis.114 

Pada tahun 2017 dimasa Trump menjabat sebagai kepala negara AS 

administrasi Trump sendiri memberikat denda yang jauh lebih rendah 

dibandingkan masa Obama. Lori Ann Burd, selaku direktur kesehatan lingkungan 

untuk Keanekaragaman Hayati  mengatakan bahwa Denda yang lebih rendah 

adlah suatu bentuk kemenangan untuk membuat pestisida, dan bukan untuk para 

pekerja yang secara sembarangan terkena pestisida tersebut. Memberikan denda 
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yang sangat rendah adalah keinginan Trump untuk menunjukan bahwa “mereka 

bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan demi kebaikan AS”.115 

 

J. Keluarnya Amerika Dari Paris Agreement 

Perjanjian iklim Paris, bertujuan untuk menahan Bumi agar memanas 

kurang dari dua derajat Celsius di atas suhu bumi. Tetapi itu tidak sesuai dengan 

agenda Trump Amerika Pertama, dia melihatnya sebagai hukuman yang tidak adil 

bagi AS sementara memungkinkan negara-negara lain yang berkembang untuk 

terus mencemari, serta menyerang industri batubara Amerika. Trump secara 

bersamaan mengumumkan bahwa AS tidak akan lagi berkontribusi pada Dana 

Iklim Hijau PBB, dana lebih dari $ 10 miliar yang ditujukan untuk proyek-proyek 

yang membantu negara-negara miskin mengembangkan ekonomi yang tidak 

bergantung pada bahan bakar fosil116. 

Kebijakan AS dalam lingkungan hidup juga mempunyai perubahan besar. 

Setelah perjuangan Obama berdiplomasi dengan China untuk meratifikasi Paris 

Agreement, Donald Trump menyatakan keluar dari Paris Agreement di tahun 

pertamanya. hal ini mengejutkan banyak warga AS dan negara lain atas 

tindakanya tersebut . Kesepakatan Paris tahun 2015 mengikat Amerika Serikat 

dan 187 negara untuk menjaga kenaikan temperatur global jauh di bawah 2'C 

(3,6'F) dan berupaya membatasi pada 1,5'C.  

AS menambahkan langkah untuk merundingkan kesepakatan baru yang 

adil dan tidak merugikan dunia usaha juga para pekerja yang dapat merugikan AS. 

                                            
115 Ibid 
116 Ibid. 
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Respon para pemimpin dunia yang dalam keputusan Trump untuk keluar dari 

Paris Agreement sangat keras, menarik diri dari kesepakatan iklim Paris yang 

merupakan upaya menangkal pemanasan global yang sudah menjadi pembicaraan 

penting dalam setiap pertemuan berbagai negara dalam solusi lingkungan ini 

merupakan sesuatu yang dapat merugikan negara lain dalam kesepakatan. Dilihat 

dari AS yang mempunyai emisi gas terbesar ke dua di dunia akan sangat 

berpengaruh dalam tujuan yang ingin dicapai oleh kesepakatan Paris Agreement. 

serta keputusan yang diambil orang nomor satu di AS ini kemungkinan akan 

merusak hubungan AS dengan mitra-mitranya di seluruh dunia.117  

Trump menyatakan bahwa dia menarik AS mundur dari kesepakatan iklim 

Paris  dikarenakan untuk menempatkan kepentingan Amerika di posisi yang aman 

ia menganggap bahwa Paris Agreement kurang adil. Biaya penanganan 

pemanasan global dianggap mahal bagi AS, namum ia akan mempertimbangkan 

negosiasi ulang dalam kesepakatan Iklim Paris yang dianggap buruk bagi Trump. 

Respon Perancis, Jerman dan Italia dalam pernyataan tersebut mengatakan bahwa 

Paris Agreement tidak dapat dinegosiasikan ulang dan menganggap tidak dapat 

diubah . karena perjanjian ini adalah instrumen penting bagi planet kita, serta 

masyarakat dan ekonomi negara.118 

 

 

 

                                            
117 Dunia kecam keputusan Trump, mundur dari kesepakatan Paris. Diakses dalam 
http://www.dw.com/id/dunia-kecam-keputusan-trump-mundur-dari-kesepakatan-iklim-paris/a-39089858 pada 

hari senin 14 Mei 2018 | 17:35 WIB 
118 Dunia Kecam Keputusan Trump, Mundur dari Kesepakatan Iklim Paris. Diakses dalam 

http://www.dw.com/id/dunia-kecam-keputusan-trump-mundur-dari-kesepakatan-iklim-paris/a-39089858 pada 
hari senin 14 Mei 2018| 17:50 WIB 
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1.3 Alasan Amerika Serikat Keluar Dari Paris Agreement 

Keluarnya Amerika Serikat dalam Paris Agreement pada tanggal 1 juni 

2017 adalah pukulan besar bagi negara lain, keinginan dan tujuan dari 

kesepakatan Paris yang menginginkan dua negara besar pemasok emisi gas 

terbesar China dan AS untuk bergabung mulai runtuh seperti kesepakatan 

sebelumnya Protokol Kyoto. Amerika Serikat adalah negara penghasil emisi ke-2 

terbesar di dunia setelah China.  Dengan AS keluar dari perjanjian Paris, tujuan 

Negara-negara di dunia untuk bersama-sama mengurangi emisi dan menjaga 

temperatur bumi dibawah 2 derajad Celcius menjadi makin sulit untuk dicapai.119  

Kepentingan AS keluar dari Paris Agreement tidak jauh dari kepentingan 

ekonomi. Trump menganggap apabila AS meratifikasi Paris Agreement, 

masyarakat akan kehilangan lapangan pekerjaan dan juga akan berpengaruh bagi 

perekonomian nasional. Trump juga menyatakan bahwa lebih penting bagi AS 

untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara AS sendiri daripada 

mengikuti tren mengurangi emisi gas rumah kaca.  Ini merupakan logika yang 

diterapkan Trump.  Karena ia mengatakan dalam konfrensi press tepat setelah ia 

menjabat, bahwa dengan mengurangi emisi gas rumah kaca AS, maka akan 

banyak lapangan kerja yang hilang120.Dia juga berpendapat kesepakatan akan 

menyebabkan kehilangan Produk Domestik Bruto sebesar US$3 triliun dan 6,5 

                                            
119 Sulistiawati,Linda.Mundurnya Amerika Serikat Dari Paris Agreement Serta Dampak Terhadap 

Perubahan Iklim. Diakses dalam http://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=1807 pada hari 

kamis,17 Mei 2018 | 02.50 WIB  
120 Ibid.Sulistiawati 

http://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=1807
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juta lapangan kerja, sementara saingan ekonomi seperti Cina dan India mendapat 

perlakuan yang lebih baik.121  

Alasan lain dalam klaim Trump bahwa pengurangan emisi gas akan 

menghancurkan daya saing AS sendiri berasal dalam suatu penelitian dalam 

negeri yang disebut National Economic Research Associates NERA. Laporan 

yang mendasari klaim tersebut telah banyak dikritik oleh kelompok-kelompok 

lingkungan. Sebagaimana ditunjukkan oleh World Resources Institute, studi 

NERA menggunakan skenario di mana sektor industri AS dipaksa untuk 

mengurangi emisi keseluruhan negara hampir 40% dalam 20 tahun. Perhitungan 

itu tidak memperhitungkan peran sektor lain dalam mengurangi emisi. Hasil 

laporan dari NERA tersebut memperhitungkan secara langsung dalam berbagai 

kerugian dan dampak dalam negeri yang akan didapat oleh AS apabila mengikuti 

peraturan kebijakan perubahan iklim dalam 20 tahun.   

 Kepentingan AS sendiri dalam persaingan ekonomi global menjadi salah 

satu alasan untuk keluar dari Paris Agreement. Kalkulasi untung rugi sangat 

diandalkan dalam pengambilan keputusan untuk keluar dari kesepakatan. Serta 

lapora NERA yang menguatkan AS dalam klaimnya untuk salah satu kerugian 

dalam jumlah besar untuk perekonomian domestik dan produksi. Ketidakpedulian 

untuk masa depan Bumi tidaklah penting bagi AS, melainkan persaingan global 

adalah kunci untuk melihat kesetaraan yang didapat dalam rule Paris Agreement 

sebagai tolak ukur AS. 

 

                                            
121 BBC, Amerika Serikat mundur dari kesepakatan iklim Paris 2015. diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40126676 pada hari kamis 17 Mei 2018 | 04.15 WIB  
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