
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sadar akan pentingnya isu lingkungan terutama dampak dari  perubahan

iklim  atau  biasa  disebut  Climate  Change,1 maka  pada  9  Mei  1992  PBB

(Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de

Jeneiro,  Brazil.2 Melalui  konferensi  tersebut  terbentuklah  suatu  kerja  sama

Multilateral yaitu UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate

Change)  dengan  tujuan  untuk  menstabilkan  konsentrasi  gas  rumah  kaca  yang

memicu  pemanasan  global.3 Selanjutnya  UNFCCC  membentuk  suatu  badan

pertemuan  tahunan  yaitu  Conference  of  the  Party (COP)4 badan  ini  memiliki

wewenang  untuk  mengambil  suatu  keputusan  dan  bertanggung  jawab  dalam

menjaga  konsistensi  internasional  dalam mewujudkan  tujuan  utama konvensi,5

Sejak dibentuk pada 1992 hingga tahun 2015 UNFCCC telah mencapai pertemuan

yang ke-21 atau COP21. 

COP21  dilaksanakan  pada  tahun  2015  di  Paris,  Prancis,  pertemuan

tersebut  menghasilkan  persetujuan  untuk  menghadapi  perubahan  iklim  dan

1A Blanket Around the Earth, NASA Global Climate Change, diakses dari 
https://climate.nasa.gov/causes/(30/06/2017,19:20 WIB)
2Murdiyarso, D. (2003). Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim. Jakarta: Kompas.
3UNFCCC 101, Greenpeace Indonesia, diakses dalam 
http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/unfccc-101/blog/37307/ (30/06/2017, 19:35 WIB)
4Conference of the Parties, UN Framework Convention on Climate Change diakses dalam 
http://unfccc.int/bodies/body/6383.php (01/07/2017,19:50 WIB)
5Dadang Rusdiantoro, 2008, Global Warming for Beginner: Pengatar Komprehensif Tentang 
Pemanasan Global (Ed.1), Yogyakarta: O2 Hal. 54.

1

https://climate.nasa.gov/causes/
http://unfccc.int/bodies/body/6383.php
http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/unfccc-101/blog/37307/


melancarkan  investasi  atas  implementasi  rendah karbon  dan masa  depan  yang

berkelanjutan.  Berikut  hasil  persetujuan  yang  dirangkum  dalam  lima  poin

penting.6

Poin yang Pertama adalah Mitigasi / Pengurangan, mengurangi emisi gas

rumah kaca  dalam jangka waktu yang cukup cepat  agar  dapat  mencapai  suhu

bumi yang ingin dicapai yaitu 2oC dan diupayakan ditekan hingga mencapai 1,5o

C. Poin  Kedua  Sistem transparansi dan pengambilan saham global, perhitungan

terhadap aksi yang ditimbulkan oleh iklim. Poin  Ketiga, Adaptasi,  memperkuat

negara-negara  dalam  menghadapi  dampak  perubahan  iklim.  Poin  Keempat

Kerugian dan Kerusakan,  memperkuat  kemampuan negara-negara agar  mampu

bangkit  dari  dampak  perubahan  iklim.  Poin  Kelima Dukungan,  termasuk

keuangan  bagi  negara-negara  untuk  membangun  masa  depan  yang  bersih  dan

kuat.

Pada pertemuan UNFCCC atau COP (Conference of the Party)7 yang ke

21  Amerika  Serikat  selaku  salah  satu  negara  Industri  penyumbang  emisi  gas

rumah  kaca  terbanyak  diwakili  oleh  Barack  Obama  beserta  pemimpin  negara

lainya  menyetujui  hasil  konferensi  tersebut  sekaligus  meluncurkan  misi

mempercepat  inovasi  energi  bersih  secara  global,  publik  dan  swasta  serta

menyebar luas teknologi baru yang akan menentukan perpaduan kekuatan global

yang bersih,  terjangkau dan dapat  diandalkan.  Selain itu Amerika Serikat  juga

6Historic Paris Agreement on Climate Change, UN Framework Convention on Climate Change, 
diakses dalam http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/ (09/07/2017,21:43 
WIB)
7 COP: Badan yang memiliki wewenang untuk mengambil suatu keputusan dan bertanggung 
jawab dalam menjaga konsistensi internasional dalam mewujudkan tujuan utama konveksi. Lihat 
Dadang Rusdiantoro, 2008,   Global Warming for Beginner: Pengantar Kompherensif Tentang 
Pemanasan Global (Ed.1), Yogyakarta:O2 Hal. 54.
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menggandakan  dana  hibah  atas  iklim  publik  untuk  adaptasi  tahun  2020,

mengingat pada 2014 A.S telah melakukan investasi sebesar 400 juta dollar per

tahun dari dana hibah untuk adaptasi iklim di negara-negara berkembang.8

Paris Agreement menjadi dasar tindakan bagi ambisi masa depan Amerika

Serikat  terkait  perubahan  iklim  oleh  karena  itu  selain  tindakan-tindakan  yang

dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat ada pula tindakan yang datang dari

publik, swasta, investor, pengusaha dan masyarakat global. Sebagai bagian dari

upaya global  masyarakat  Amerika Serikat  telah  menunjukkan dedikasi  mereka

terhadap tindakan iklim melalui berbagai macam komitmen sebagai berikut:9

Pertama Kekompakan  Walikota,  Sebanyak  117  Walikota  di  Amerika

Serikat  menandatangani  yang  disebut  dengan  Janji  Walikota,  Hal  tersebut

menghasilkan  platform  untuk  mengetahui  dampak  kolektif  kota-kota  tersebut

terhadap  standarisasi  ukuran  emisi  dan  resiko  iklim  serta  masyarakat  yang

konsisten  dalam melaporkan  upaya  apa  saja  yg  telah  mereka  lakukan.  Kedua

Under-2 MOU, negara bagian di A.S yang turut menandatangani Under-2 MOU

diantaranya  California,  Oregon,  Vermont,  Washington,  Minnesota,  New

Hampshire,  dan New York.  MOU tersebut  disepakati  dengan tujuan kota-kota

yang terlibat dapat memangkas jumlah emisi gas rumah kaca sebanyak 80 – 90%

di bawah level tahun 1990, berbagi teknologi dan penelitian ilmiah, memperluas

kendaraan tanpa emisi, memperbaiki kualitas udara dengan mengurangi polutan

8U.S Leadership and Paris Agreement to Combat Climate Change, the White House President 
Barack Obama, diakses dalam https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2015/12/12/us-leadership-and-historic-paris-agreement-combat-climate-change 
(10/07/2017,13:07 WIB) 
9 Ibid, 
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iklim  jangka  pendek  dan  menilai  dampak  yang  diproyeksikan  dari  perubahan

iklim terhadap masyarakat.  Ketiga Perusahan turut andil dalam perjanjian iklim:

154 perusahaan telah menandatangani  Undang-Undang Bisnis Amerika Serikat

untuk Gedung Putih dalam perjanjian Iklim. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi

di seluruh 50 negara bagian, mempekerjakan hampir 11 juta orang, mewakili lebih

dari 4,2 triliun USDpendapatan tahunan dan memiliki kapitalisasi pasar gabungan

lebih dari 7 triliun USD. Keempat Amerian Campuses Act on Climate Pledge: 311

perguruan  tinggi  dan  universitas  yang  mewakili  lebih  dari  4  juta  siswa  telah

menunjukkan  komitmen  mereka  terhadap  tindakan  iklim  dengan  mengikuti

American Campuses Act on Climate Pledge.

Selama  pemerintahan  presiden  Barack  Obama  Amerika  Serikat  terus

mendukung  upaya-upaya  dalam melestarikan  lingkungan,  namun masa  jabatan

Barak Obama berakhir pada Januari 2017 dan digantikan oleh presiden terpilih

Amerika  Serikat  yaitu  Donald  Trump.  Pada  tahun  pertama  pemerintahanya,

Trump sudah mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan

Amerika Serikat masa pemerintahan Barack Obama terkait Paris Agreement atau

COP21.  

Donald Trump maju sebagai kandidat dalam pemilihan presiden Amerika

Serikat periode 2016 – 2020 melalui partai Republik, Trump mengalahkan lawan

politiknya yaitu Hillary Clinton dari partai Demokrat setelah unggul pada hasil

perhitungan suara pada 9 November 2016 dan menghantarkan Trump menjadi

Presiden Amerika Serikat yang ke-45.10 Sebagai Pengusaha sukses Trump menjadi

10 Tri Atmojo, 2017, First Billionaire President Donald Trump: Sukses, Bangkrut, Bangkit, Jadi 
Presiden. Yogjakarta: Media Pressindo. Hal. 13
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Presiden  Milyarder  pertama  di  Amerika  Serikat  dirinya  bahkan  membiayai

kampanyenya  dengan  mengeluarkan  dana  sebesar  56  Juta  USD  dari  uang

pribadinya,11 akan tetapi  selama masa kampanye dirinya  banyak mengeluarkan

pernyataan-pernyataan yang kontroversial  seperti  niatnya  untuk melarang umat

Islam masuk ke Amerika Serikat kemudian rencanya mendeportasi etnis Hispanik

yang tidak memiliki dokumen lengkap. Selain itu muncul kabar yang beredar di

berbagai media bahwa Donald Trump merupakan sosok yang tidak mempercayai

Climate  Change dan  dibuktikan  melalui  postingan  pada  akun  Twitternya

@realDonaldTrump di tahun 2012 dan 2013 yang berbunyi:

“The Concept of Global Warming was made
by  and  for  Chinese  in  order  to  make  U.S
manufacturing non-Competitive”12

“They  changed  the  name  from  “global
warming” to “climate change” after the term
global  warming  wasn’t  working  (it  was  to
cold)!”13

Setelah  resmi  menjadi  presiden  Amerika  Serikat,  Donald  Trump mulai

merencanakan  kebijakanya  atas  keterlibatan  Amerika  Serikat  dalam  Paris

Agreement, pada tanggal 1 Juni 2017 trump memposting sebuah tulisan di akun

twitter  miliknya  @realDonalTrump  dalam  postingan  tersebut  Trump

menyampaikan  bahwa  dirinya  akan  mengumumkan  keputusanya  terkait  Paris

Agreement pada hari Kamis Jam 3:00 waktu setempat di  Rose Garden Gedung

11 Ibid, hal. 94.
12 CBS news, 30 of Donald Trump's wildest quotes, diakses dalam 
https://www.cbsnews.com/pictures/wild-donald-trump-quotes/30/ pada (18/09/2017, 13:14 WIB)
13  Dyllan, Mathews. 2017, Donald Trump has tweeted climate change skepticism 115 times. 
Here's all of it. Vox Media. Diakses dalam https://www.vox.com/policy-and-
politics/2017/6/1/15726472/trump-tweets-global-warming-paris-climate-agreement pada 
(19/09/2017, 04:20 WIB)
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Putih  dan  ditutup  dengan  kalimat  Make  Amerika  Great  Again dengan  huruf

kapital. Berikut tulisan yang diposting oleh Trump:

“I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M.

The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”14

 Pada waktu yang telah ditentukan, Trump dalam pidatonya menyatakan

bahwa  Paris  Agreement 2015 memaksakan  pemberlakukan  standar  lingkungan

yang tidak adil bagi perekonomian dan pekerja Amerika Serikat, selain itu Trump

juga menyebut  Paris  Agreement sebagai  “Draconian International  Deal” atau

perjanjian Internasional yang kasar, Trump menambahkan bahwa dengan tujuan

untuk  memenuhi  tugasnya  melindungi  Amerika  Serikat  dan  warga  negaranya

maka Amerika Serikat akan keluar dari  Paris Agreement.15 Wacana Trump pada

saat  itu  mendapatkan  protes  keras  dari  masyarakat  Amerika  Serikat,  dan

komunitas-komunitas  yang  aktif  dalam  upaya  melestarikan  lingkungan  serta

makhluk hidup di dalamnya. Meskipun demikian pada tanggal 4 Agustus 2017

Trump  melalui  Nikki  Haley  selaku  duta  besar  Amerika  Serikat  –  PBB

melayangkan surat pemberitahuan pengunduran diri dari Paris Agreement kepada

Sekertaris Umum PBB sesuai dengan regulasi yang tertera pada Artikel 28.1.16

14 Sabrina Siddiqui, 2017, Trump ready to withdraw US from Paris climate agreement, reports 
say. The Guardian: Washington, diakses dalam  
https://www.theguardian.com/environment/2017/may/31/donald-trump-withdraw-paris-climate-
change-agreement (28/09/2017, 12:18 WIB)
15 The White House, 2017, Statement by President Trump on the Paris Climate Accord, the White
House  Government. Diakses dalam https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2017/06/01/statement-president-trump-paris-climate-accord pada (22/06/2017, 13:11 WIB)

16 Karl Mathiesen, 2017,Trump letter to UN on leaving Paris climate accord – in full, 

Climate Home. Diakses dalamhttp://www.climatechangenews.com/2017/08/07/trump-
tells-un-intention-leave-paris-climate-accord-full/ pada (28/09/2017, 13:03 WIB)
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Berdasar  pada  latar  belakang  masalah  yang  telah  disampaikan  di  atas

penulis  melihat  adanya  perbedaan  kebijakan  Amerika  Serikat  terhadap  Paris

Agreement antara  masa  pemerintahan  mantan  presiden  Barack  Obama  dengan

Donald Trump maka penulis  mengangkat  “Analisa  Kebijakan Amerika Serikat

Menarik Diri dari Paris Agreement dibawah pemerintahan Donald Trump Tahun

2017” sebagai Judul Skripsi guna menganalisa  Alasan Presiden Donald Trump

dalam menarik Amerika Serikat dari Paris Agreement.

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  masalah

dalam penelitian ini adalah “Mengapa Amerika Serikat Menarik Diri dari  Paris

Agreement pada masa pemerintahan Donald Trump?” 

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan Amerika Serikat

dalam  kasus  penarikan  diri  Amerika  Serikat  dari  Paris  Agreement

menggunakan perspektif Individu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Analisa  ini  melihat  aspek kognitif  presiden dan aspek rasionalitas  sebagai

kalkulasi untung rugi pengambilan kebijakan.
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1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu

bagi mahasiswa lain khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan

Internasional  Universitas  Muhammadiyah  Malang  yang  mungkin

ingin meneliti  kasus yang hampir  sama dengan kasus yang penulis

teliti.

B. Manfaat Praktis

Penelitian  ini  nantinya  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai

sumber  referensi  dan  kerangka  berfikir  bagi  peneliti  berikutnya

dengan mempertimbangkan sesuai konsep penelitian.

1.4 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan, dan menjadi

bahan  acuan,  dan  referensi  bagi  penulis  dalam  menyelesaikam  penelitian  ini.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut berkaitan dengan penelitian penulis antara

lain dalam hal pembahasan mengenai kebijakan luar negeri suatu negara terutama

dalam isu perubahan iklim, serta faktor-faktor domestik dan internasional yang

mempengaruhi kebijakan suatu negara.

Penelitian  terdahulu  yang  pertama  adalah  sebuah  skripsi  dengan  judul

”Analisa Alasan Amerika Serikat Meratifikasi  Paris Agreement.”ditulis oleh

Hazazi Ridho Subarkah.17 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

17Hazazi R Subarkah, 2017,  Analisa Alasan Amerika Serikat Meratifkasi  aris 
Agreement.Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang (tidak dipublikasikan)
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Eksplanatif  Dalam  penelitianya  Hazazi  menggunakan  teori  Two  Level  Game

Diplomacy  untuk  menjelaskan  terkait  dua  jalur  negosiasi  yang  diambil  oleh

Amerika Serikat dalam meratifikasi Paris Agreement, Level I adalah Internasional

dan Level II adalah domestik.

Alasan Amerika Serikat meratifikasi Paris Agreement didorong oleh civil

society di  A.S serta  negosiasi  dengan China,  selain itu Barack Obama sebagai

pemimpin  negara  berhak  melakukan  perjanjian  internasional  meskipun  tidak

disetujui oleh dua per tiga senat, dan memiliki hak veto untuk memveto kongres

yang menolak untuk meratifikasi Paris Agreement.

Terdapat  persamaan  dan  perbedaan  pada  skripsi  yang  ditulis  Hazazi

dengan  penulis,  persamaanya  adalah  sama-sama  meneliti  tentang  kebijakan

Amerika Serikat Terkait  Paris Agreement,  perbedaanya adalah Hazazi meneliti

tentang kebijakan Amerika Serikat meratifikasi Paris Agreement melalui dua jalur

diplomasi  pada masa pemerintahan Barack Obama, sedangkan penulis meneliti

tetang kebijakan Amerika Serikat menarik diri dari  Pari Agreement pada masa

pemerintahan Donald Trump.

Penelitian  terdahulu  yang  kedua  adalah  sebuah  Skripsi  dengan  judul

“Diplomasi  Tiongkok  Terhadap  Amerika  Serikat  dalam Paris  Agreement

pada tahun 2015-2016”  ditulis oleh Ayatullah Komeini.18 Dalam penelitianya

Ayatullah  membahas  tentang  upaya  Diplomasi  yang dilakukan  oleh  Tiongkok

terhadap Amerika Serikat selaku dua negara penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca

terbesar di dunia, dalam prosesnya kedua negara telah melakukan sebanyak enam

18 Ayatullah Komeini, 2017, Diplomasi Tiongkok Terhadap Amerika Serikat dalam Paris 
Agreement pada tahun 2015-2016. Skripsi Universitas Riau (Dipublikasikan)
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kali  pertemuan  dengan tujuan  negosiasi  terkait  keputusan kedua negara  dalam

meratifikasi perjanjian iklim  Paris Agreement, jenis penelitian Ayatullah adalah

Eksplanatif  Analitis,  dengan  menggunakan  konsep  Diplomacy dan  Agreement,

serta Metode analisa kualitatif.

Hasil  dari  penelitian  Ayatullah  adalah,  Praktek  diplomasi  Iklim  yang

dilakukan  Tiongkok  melalui  beberapa  pertemuan  dengan  Amerika  Serikat

meghasilkan  kesepakatan  antara  kedua  negara  untuk  sama-sama  meratifikasi

Paris Agreement.

Alasan  penulis  menggunakan  penelitian  di  atas  sebagai  penelitian

terdahulu  adalah  karena  sama-sama  membahas  tentang  kebijakan  yang

dikeluarkan  Amerika  Serikat  terhadap  Paris  Agreement,  perbedaanya  adalah

Ayatullah melihat kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui proses negosiasi

dengan  Tiongkok  pada  masa  pemerintahan  Barack  Obama,  sedangkan  penulis

membahas tentang kebijakan Amerika Serikat manarik diri dari Paris Agreement

di bawah pemerintahan Donald Trump. 

Penelitian terdahulu ketiga adalah sebuah Jurnal  dengan  judul  “The

Significance  of  US Withdrawal  from Paris  Agreement  on Climate  Change”

ditulis  oleh  David  Robinson.19 Dalam  tulisan  ini  David  membahas  tentang

signifikansi  kebijakan  Amerika  Serikat  di  bawah pemerintahan  Donald  Trump

menarik diri dari  Paris Agreement, yang mana hal tersebut dilihat dari tiga hal,

yang  pertama  Kebijakan  tersebut  mencerminkan  kritik  yang  luas  oleh

19David Robinson, The Significance of US Withdrawal from Paris Agreement on Climate 
Change, diakses dalam https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/06/The-
Significance-of-the-US-Withdrawal-from-the-Paris-Agreement-on-Climate-Change.pdfpada 
(04/09/2017, 11:56 WIB)
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Administrasi  Trump terhadap  kerjasama  multilateral,  hal  tersebut  melemahkan

pengaruh Amerika Serikat dalam dunia internasional dan mendorong China untuk

memainkan  peran  yang  lebih  signifikan.  Kedua,  kebijakan  Trump  nampak

memiliki maksud untuk memberikan sinyal kepada lobi dan para pendukungnya,

walaupun  terdapat  kemungkinan  negara  lain  akan  turut  manarik  diri  ataupun

melemahkan  komitmen  dalam  Paris  Agreement.  Keputusan  Amerika  Serikat

sepertinya tidak akan mempengaruhi  kecenderungan dunia internasional  terkait

dekarbonisasi.  Ketiga  perusahaan  energi  di  Amerika  Serikat  akan menghadapi

tantangan yang sama seperti yang terjadi sebelum keluarnya keputusan tersebut,

yaitu  kebutuhan  untuk  mempersiapkan  dekarbonisasi.  Dalam  tulisanya  David

menggunakan metode penelitian eksplanatif dan model tingkat signifikansi.

Hasil  yang  didapat  dari  penelitian  David  adalah  Kebijakan  Pemerintah

pusat  menarik  Amerika  Serikat  dari  Paris  Agreement merupakan  sebuah

penolakan terhadap institusi  multilateral,  keluarnya Amerika Serikat  dari  Paris

Agreement juga tidak memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi prospek

kerjasama negara-negara di dunia dalam hal perubahan iklim setidaknya dalam

jangka pendek, meskipun demikian beberapa pihak di dalam Amerika Serikat itu

sendiri  tetap  mendukung  Paris  Agreement  pihak-pihak  tersebut  diantaranya

pemerintah  negara  bagian   dan  kota  Amerika  Serikat  serta  sektor  keuangan,

korporasi, dan masyarakat sipil.

Penulis  menggunakan  penelitian  david  sebagai  salah  satu  penelitian

terdahulu  karena  sama-sama  meneliti  tentang  Paris  Agreement pada  masa

pemerintahan  Donald  Trump,  sedangkan  perbedaan  antara  penelitian  David
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dengan penulis  adalah David meneliti  signifikansi  kebijakan Trump sedangkan

penulis meneliti tentang Alasan Trump mengeluarkan kebijakan menarik Amerika

Serikat dari Paris Agreement.

Penelitian  terdahulu  keempat  adalah  sebuah  jurnal  dengan  judul  “The

Legal and Economic Case Against the Paris Climate Treaty,  Canceling U.S.

Participation  Protects  Competitiveness  and  the  Constitution”ditulis  oleh

Christopher C. Horner. and Marlo Lewis Jr.20 dalam tulisan ini Horner dan

Lewis  mencoba menjelaskan lebih jauh mengenai  bagaimana  Paris Agreement

menggagalkan  partisipasi  Amerika  Serikat  dalam  melindungi  daya  saing  dan

konstitusinya.  metode  penelitian  yang  digunakan  Horner  dan  Lewis  Adalah

Eksplanatif dengan pendekatan Realis.

Hasil  dari  penelitian  Horner  dan  Lewis  terbagi  dalam  beberapa  poin

penting  diantaranya,  Pertama,  Paris  Agreement bukan  hanya  update  dari

UNFCCC,  namun  juga  memberikan  preskriptif,  ambisi,  biaya,risiko,  dan

ketergantungan  pada  undang-undang  yang  dirumuskan  oleh  Kongres,  serta

memiliki  maksud  untuk  mempengaruhi  hukum  negara.  Kedua  dalam  sistem

konstitusi  Amerika  Serikat  sebelum  bergabung  dalam  suatu  perjanjian  maka

perjanjian  tersebut  harus  mendapatkan  saran  dan  persetujuan  dari  senat,

membiarkan  adanya Climate  Coup  dapat  menjadi  contoh  yang berbahaya  dan

melemahkan  salah  satu  konstitusi  Amerika  Serikat  khususnya  Check  and

20Christopher Horner dan Marlo Lewis. 2017, The Legal and Economic Case Against the Paris 
Climate Treaty, Canceling U.S. Participation Protects Competitiveness and the Constitution . 
Washington D.C: CEI diakses dalam https://cei.org/sites/default/files/Chris%20Horner%20and
%20Marlo%20Lewis%20-%20The%20Legal%20and%20Economic%20Case%20Against%20the
%20Paris%20Climate%20Treaty.pdf(13/09/2017, 22:15 WIB)
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Balance.  Ketiga  Menarik  diri  dari  dari  Paris  Agreement adalah  bentuk

kemanusiaan yang sangat penting untuk dilakukan.

Terdapat persamaan dan perbedaan pada skripsi yang ditulis Horner dan

Lewis dengan penulis, persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang kebijakan

Amerika Serikat Terkait  Paris Agreement, perbedaanya adalah Horner dan lewis

meneliti  tentang  bagaimana  Paris  Agreement sebagai  sebuah  perjanjian

Internasional dapat mencederai konstitusi dan daya saing Amerika Serikat sejak

masa Barack Obama hingga presiden Donald Trump. Sedangkan penulis hanya

meneliti  tetang  bagaimana  Donald  Trump  sebagai  Presiden  Amerika  Serikat

sekaligus  pembuat  kebijakan memutuskan untuk menarik Amerika Serikat  dari

Pari Agreement.

Adapun  Penelitian  terdahulu  yang  kelima  berjudul  “the  U.S  Should

Withdraw from United Nations Convention on Climate Change”21ditulis  oleh

Steven  Groves,  Brell  Schaefer,  dan  Nicolas  Loris, metode  penelitian  yang

digunakan adalah eksplanatif-kualitatif dan konsep Kepentingan Nasional, dalam

penelitian  ini  Steven  dan  kawan-kawan  menjelaskan  bagaimana  sejak

terbentuknya UNFCCC tahun 1997 di Rio de Jeneiro, dan munculnya  Protokol

Kyoto hingga  Paris  Agreement telah  memberikan  kerugian  kepada  Amerika

Serikat khususnya mengenai keuangan karena biaya yang mahal dan merugikan

perekonomian  Amerika  Serikat  oleh  karena  itu  negara  tersebut  perlu  untuk

21Steven Groves, Brell Schaefer, The U.S Should Withdraw From United Nations Convention on 
Climate Change, the Heritage Foundation, diakses dalam 
http://www.heritage.org/environment/report/the-us-should-withdraw-the-united-nations-
framework-convention-climate-change (15/07/2017,9:30 WIB) 
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menarik  diri  dari  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change

(UNFCCC).

Hasil  dari  penelitian  Groves  dkk,  adalah  penarikan  diri  dari  Paris

Agreement adalah pengakuan yang benar bahwa pendekatan internasional  yang

luas itu mahal, tidak efektif, dan tidak dapat dijalankan. Hal tersebut juga akan

menghindari  kemungkinan tunggakan A.S ke UNFCCC di  masa depan karena

undang-undang  A.S  melarang  kontribusi  keuangan  kepada  organisasi  tersebut.

Meskipun begitu Penarikan A.S dari UNFCCC tidak akan menghalangi A.S untuk

mempelajari  perubahan  iklim,  memahami  resikonya,  dan  bekerja  dengan

sekelompok kecil negara melalui pengaturan informal untuk melakukan langkah-

langkah yang tepat.

Alasan  penulis  mengambil  penelitian  Groves  dkk  sebagai  penelitian

terdahulu  adalah  karena  sama-sama  meneliti  tentang  A.S  dan  Isu  lingkungan

dalam hal ini Groves dkk meneliti tentang perlunya A.S untuk menarik diri dari

Konvensi  Perubahan Iklim PBB yaitu  UNFCCC sedangkan penulis  membahas

lebih  khususnya  yaitu  A.S  menarik  diri  dari  Paris  Agreement di  bawah

pemerintahan Donald Trump.

Dari kelima penelitian terdahulu diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai

persamaan  dan  perbedaan  dengan  penelitian  yang  penulis  lakukan  dengan

penelitian sebelumnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah berbagai kebijakan

Amerika Serikat dalam Paris Agreement. Sedangkan perbedaanya adalah, penulis

lebih mengfokuskan pada pengaruh Donald Trump terhadap Kebijakan Amerika

Serikat terkait Paris Agreement.
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1.4.1 Tabel Posisi Penelitian

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No Nama & Judul 
Penelitian

Jenis & Alat 
Penelitian

Hasil

1. Analisa Alasan Amerika 
Serikat Meratifikasi 
Paris Agreement. Oleh 
Hazazi Ridho Subarkah.

Eksplanatif & Two 
Level Game 
Doplomacy

Ada pengaruh dari level 
Internasional dan Domestik 
sehingga Amerika Serikat 
meratifikasi Paris 
Agreement.

2. Diplomasi Tiongkok 
Terhadap Amerika 
Serikat dalam Paris 
Agreement pada tahun 
2015-2016. Oleh 
Ayatullah Komeini.

Deskriptif Analitis,
Konsep Diplomacy
& Agreement

Praktek diplomasi Iklim 
yang dilakukan Tiongkok 
meghasilkan keputusan 
kedua negara untuk 
meratifikasi Paris 
Agreement.

3. The Significance of US 
Withdrawal from Paris 
Agreement on Climate 
Change”  oleh David 
Robinson.

Eksplanatif, Model 
Signifikansi

Kebijakan presiden Trump 
menarik A.S dari Paris 
Agreement merupakan 
bentuk penolakan terhadap 
kerjasama multilateral, 
tidakan tersebut juga dapat 
memicu negara lain untuk 
turut menarik diri maupun 
melemahkan komitmenya 
terhadap perjanjian 
tersebut.

4. The Legal and Economic
Case Against the Paris 
Climate Treaty, 
Canceling U.S. 
Participation Protects 
Competitiveness and the 
Constitution ditulis oleh 
Christopher C. Horner 
and Marlo Lewis.

Eksplanatif & 
Pendekatan Realis

Bergabung dengan Paris 
Agreement melemahkan 
UU yang dibentuk oleh 
Kongres dan melemakan 
konstitusi A.S khususnya 
Check And Balance. Selain 
itu kebijakan Presiden 
Trump menarik A.S dari 
Paris Agreement 
merupakan sebuah 
keharusan.

5. The U.S Should 
Withdraw from United 

Eksplanatif & 
Konsep 

A.S perlu untuk menarik 
diri dari UNFCCC karena 
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Nations Convention on 
Climate Change  ditulis 
oleh Steven Groves, 
Brell Schaefer, dan 
Nicolas Loris.

Kepentingan 
Nasional

pendekatan internasional 
terkait isu lingkungan 
tersebut memiliki biaya 
yang mahal dan tidak 
efektif. Selain itu UU A.S 
melarang kontribusi 
keuangan kepada perjanjian
tersebut.

6
.

Analisa Kebijakan 
Amerika Serikat Menarik
diri dari Paris Agreement
di bawah Pemerintahan 
Donald Trump tahun 
2017. Oleh Raudatul 
Jannah Yamlean.

Eksplanatif & 
Teori Poliheuristik

Pengambilan kebijakan 
Presiden Trump melalui 
tahap memilih Alternatif 
pilihan kebijakan Yaitu 
tetap bergabung dengan 
Paris Agreement, 
bergabung namun dengan 
adanya negosiasi, dan 
keluar dari Paris 
Agreement. Dari ketiga 
pilihan tersebut kemudian 
dieliminasi salah satu 
sedangkan tersisa dua 
pilihan lain 
dipertimbangkan dan 
kemudian yg paling 
menguntungkan 
dikeluarkan sebagai 
kebijakan.

1.5 Teori / Konsep

1.5.1 Teori Poliheuristik

Dalam melakukan analisa terhadap kebijakan A.S menarik diri  dari

Paris Agreement tahun 2017 penulis menggunakan teori Poliheuristik, Teori

poliheuristik dikemukakan oleh Alex Mintz teori ini muncul karena keingin

Mintz  untuk  menyatukan  dua  pendekatan  berbeda  dan  memiliki  rivalitas

dalam model  perilaku  manusia  (Human Behaviour)  yaitu  pertama  Pilihan

Rasional  model  klasik,  sebuah  teori  yang  memulai  dari  akhir  proses

pengambilan keputusan dan mencoba untuk mencari tahu mengapa kebijakan
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tersebut  akhirnya  dibuat,  kedua  pendekatan  kognitif  yang  berfokus  pada

pertanyaan “bagaimana” suatu hasil  akhir  didapat,  dirinya menggabungkan

kedua pendekatan ini dan menghasilkan teori Poliheuristik.22  Teori ini telah

sukses diaplikasikan dalam penelitian berjudul The Influence of Advisers and

Decision Strategies on Foreign Policy Choices: President Clinton’s Decision

to Use Force in Kosovo  yang diteliti  oleh Steven B. Reed dan diterbitkan

pada tahun 2005.23 

Secara epistimologi  Poliheuristik  berasal  dari  dua kata  yaitu  “Poli”

yang berarti banyak dan “Heuristik” yang berarti jalan pintas, Poliheuristik

merupakan persinggungan mekanisme kognitif dan rasional yang digunakan

oleh  pembuat  kebijakan  untuk  mempermudah  penetapan  kebijakan  luar

negeri yang kompleks. Kata Poli juga dapat diartikan sebagai dugaan seorang

pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan untung-rugi dalam menentukan

pilihan-pilihan  kebijakan.24 Sehingga  dapat  dimaknai  bahwa  seorang

pengambil  kebijakan  melakukan  analisis  dengan  cara  mengumpulkan

informasi dan data yang ada kemudian dari situ ditemukan alternatif pilihan

kebijakan  yang  selanjutnya  dianalisis  menggunakan  aspek  kognitif  dari

pembuat  kebijakan  kemudian  dikalkulasikan  mana  yang  lebih

menguntungkan dan mana yang sedikit merugikan.

22Alex Mintz, 2005, Behavioral International Relations, Honolulu: HI. Hal. 37 
23Steven B. Reed, 2005, The Influence of Advisers and Decision Strategies on Foreign Policy 
Choices: President Clinton’s Decision to Use Force in Kosovo, diakses dalam 
https://academic.oup.com/isp/article-abstract/6/1/129/1807064?redirectedFrom=fulltext pada 
(09/04/2018, 19:52 WIB)
24AlexMintz, How Do Leaders Make Decision APoliheuristicPerspective.Februari 2004, Journal 
of Conflict Resolution, Vol. 48 No.1 United States of America, hal.6.
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Teori Poliheuristik ini menjadi penengah antara aspek kognitif dan pilihan

rasional  dalam  pendekatan  pengambilan  kebijakan  dan  juga  menjadi   suatu

langkah  dalam  kajian  analisa  politik  luar  negeri  (Foreign  Policy  Analysis).

Pengumpulan Informasi menjadi bagian yang penting dalam Teori poliheuristik,

karena  Informasi-informasi  yang didapat  kemudian  digunakan  untuk  membuat

beberapa alternatif keputusan dalam masalah yang kompleks. 

Dalam tulisanya, Mintz menyebutkan bahwa poliheuristik ini berdasarkan

atas jalan pintas keputusan dan aturan kepala pemerintahnya. Poliheuristik dapat

juga menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri  yang dapat berdamai dengan

pendekatan  alternatif  yang  banyak.  Dan  secara  bersamaan  pula  membangun

persepsi  mengenai  kebijakan,  menyederhanakan  pilihan-pilihan  kebijakan  yang

kompleks  dengan  menggunakan  jalan  pintas  berupa  aspek  kognitif  yaitu

berdasarkan  persepsi  dan  kayakinan  individu25 lalu  diaplikasikan  dengan

perhitungan  secara  analitis  yaitu  aspek  rasional  untuk  menuju  pada  sebuah

kebijakan.26

Secara  khusus,  dalam teori  poliheuristik,  proses  pengambilan  kebijakan

terbagi menjadi dua tahap yang saling berhubungan satu sama lain. Tahap pertama

adalah  penggunaan  prinsip  noncompensatory,  prinsip  nonholistik,  prinsip

satisficing (kepuasan) dalam pertimbangan pengambilan kebijakan dari beberapa

alternatif pilihan kebijakan, yang didasarkan pada aspek kognitif atau membangun

persepsi  individu  pembuat  kebijakan.  Prinsip-prinsip  tersebut  sangat

mempengaruhi  dalam  mengeliminir  alternatif  kebijakan.  Prinsip

25Alex Mintz, Understanding foreign policy decision making, Cambridge: Camridge University 
Press. Hal. 98.
26Ibid,Hal 82.
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noncompensatory atau  prinsip  non-kompensasi  merupakan  metode  bagaimana

mengeliminir  beberapa  alternatif  menggunakan  kriteria  tertentu  dan  tidak

menganalisa  seluruh  dimensi/informasi  dalam  alternatif  tersebut.  Prinsip

nonholistic merupakan metode pembuat kebijakan hanya melihat sekilas bagian

dari  informasi  kebijakan  tersebut,  bahkan  menyederhanakan  tahap  kognitif  ini

sehingga tidak seluruh informasi dapat diakses dan dievaluasi. Prinsip satisfaction

atau  kepuasan  merupakan  metode  eliminir  alternatif  yang  ‘cukup tepat’  tetapi

bukan yang terbaik menurut pembuat kebijakan. Ketika alternatif tersebut dapat

diterima oleh pembuat kebijakan maka alternatif selanjutnya tidak diperhitungkan

kembali.

Dalam menggunakan teori Poliheuristik Mintz berfokus pada bagaimana

seorang pembuat kebijakan menentukan keputusan atas dasar keyakinan dan profil

seorang pembuat  kebijakan atau berfokus pada informasi  yang mengarah  pada

profil dan keyakinan pembuat kebijakan itu.

”Cognitive  consistency  is  perhaps  the  most
prominent  theory  of  how  perception
influences  decision  making.  Cognitive
consistency  means  that  decision  makers
downplay  certain  information  that  is
inconsistent with prior images and beliefs or
pay  inordinate  attention  to  information
consistent with those images and beliefs”.27

Adapun pada tahap kedua yaitu pengambil keputusan menimbang untung

rugi  dan  terdapat  beberapa  aspek  yang  harus  dikedepankan  yaitu  analisa

kepentingan domestik, serta bagaimana sistem struktur internasional saat itu.Suatu

kebijakan luar negeri ditimbang atas kepentingan domestik yang ingin diraih, hal

27Levy, dalam James Patrick dan Zhang Enyu, Chinese Choices: A Poliheuristic Analysis of 
Foreign Policy Crises, University of Missouri Colombia, Foreign Policy Analysis. 2005.
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ini  menjadi  penting  bagi  seorang  pengambil  kebijakan.  Selain itu apabila

kebijakan luar negeri yang diambil tidak sesuai dengan kapasitas atau keperluan

domestik,  maka akan menimbulkan pertentangan dan mengurangi bargain

positions ebagai seorang pengambil kebijakan.  Tahap ini disebut prinsip

lexicographic (LEX)  yang  mempertimbangkan bukanhanya pada  aspek  politik

saja tetapi juga militer,  ekonomi dan hubungan diplomatik.28 Sehingga,  untuk

memudahkan penulis menganalisa kasus penarikan diri A.S dari Paris Agreement,

berdasar  pada informasi  yang penulis  ekstrak dari  berbagai  pernyataan Donald

Trump maka penulis menggunakan bagan sebagai berikut:

Bagan 1.1 Bagan Analisa Kebijakan Amerika Serikat

28Faridha K Noorkusuma, 2017, AnalisaKebijakanIntervensiPolitikRusia di Wilayah Crimea 
Ukraina (PadaMasa Vladimir Putin tahun 2012-2014).Malang: Universitas Muhammadiyah 
Malang
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Tetap bergabung dalam 
Paris Agreement

Tetap bergabung namun 
dengan  adanya renegosiasi

Keluar dari Paris 
Agreement

Tahap I: Nonholistic / 
noncompensatory

Tetap bergabung namun 
dengan adanya renegosiasi

Keluar dari Paris 
Agreement

Tahap II: Lexicographic

Keluar dari Paris 
Agreement

Pengumpulan data dan Informasi atas keterlibatan A.S dalam 
konvensi Perubahan Iklim dikarenakan Pemerintahan Barack 
Obama melakukan Ratifikasi terhadap Paris Agreement pada masa 
pemerintahanya



Teori Poliheuristik ini kemudian digunakan untuk menganalisa kebijakan

politik  A.S  sehingga  memunculkan  keputusan  untuk  menarik  diri  dari  Paris

Agreement  ini  penulis  menggunakan  kerangka  teori  Poliheuristik  dengan

mengaplikasikan  kedua  tahap  analisa  didalamnya.  Sebelum  menganalisa

menggunakan tahap pertama,  presiden Donald Trump mengumpulkan berbagai

informasi UNFCCC terutama Paris Agreement dan keterlibatan A.S di dalamnya

serta dampaknya terhadap Ekonomi,  Militer,  Politik domestik A.S dan konteks

internasional A.S. Apakah hal ini memberikan keuntungan bagi kepentingan A.S.

Ataukah hal ini menimbulkan ancaman bagi kepentingan A.S.

Dalam mengumpulkan informasi serta mengolah alternatif kebijakan oleh

Presiden Donald Trump atas penyikapan kejadian tersebut diatas maka sebelum

menjadi sebuah keputusan kebijakan, aspek penting dalam mengeliminir alternatif

tersebut masuk pada tahap pertama yaitu aspek kognitif Presiden Donald Trump.

Kognitif  adalah  sebuah  pengambilan  kebijakan  dengan  mengedepankan  pada

persepsi  atau  berdasarkan  pada  profil  dan  keyakinan  seorang  pengambil

kebijakan.  Aspek kognitif  individu tercakup dalam slogan yang Donald Trump

gunakan  adalah;  Make  America  Great  Again serta  pengalamannya  sebagai

seorang  pengusaha  tersukses  di  A.S  yang  mempengaruhi  kerangka  berfikir

presiden Donald Trump. Sehingga dari  kedua alternatif  tersebut,  memunculkan

alternatif pilihanyakni tetap bergabung dalam Paris Agreement, keluar dari Paris

Agreement  serta  pilihan  tengah  yaitu  tetap  bergabung  namun  dengan  syarat

adanya negosiasi. Dari pilihan tersebut dieliminasi dalam tahap kedua.
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Dalam tahap kedua ini,  aspek Rasional  digunakan  untuk  menghasilkan

kebijakan yang tepat,  yaitu  dengan cara mempertimbangkan untung rugi  suatu

keputusan  yang  sudah  ada  pada  tahap  pertama.  Donald  Trump

mempertimbangkan  keuntungan-keuntungan  yang  di  dapat  dalam  keputusan

sebuah kebijakan meskipun menimbulkan reaksi keras dari masyarakatnya. Tahap

kedua  ketika  sudah  ditemukan  alternatifnya,  maka  presiden  Donald  Trump

menghitung untung rugi dari tiap alternatif.Sehingga persinggungan dengan aspek

kognitif yang berdasarkan atas persepsi sebagai  shortcut dalam membuat sebuah

keputuasan kebijakan yang kompleks.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode / Tipe Penelitian

Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian

eksplanatif dimana penulis mengamati fenomena dan menjelaskan fenomena

tersebut  berdasarkan  teori  serta  menguji  teori  tersebut  dalam menjelaskan

fenomena yang terjadi.29 Jika hal tersebut dikaitkan isu yang diangkat penulis

ini maka penelitian ini ingin menjelaskan alasan AS menarik diri dari Paris

Agreement dengan menggunakan teori Poliheuristik untuk menjelaskan peran

Donald  Trump  sebagai  presiden  Amerika  Serikat  sekaligus  pembuat

kebijakan.

29 Yanuar Ibkar, 2014. Metodologi & Teori Hubungan Internasional, Bandung: Refika Aditama, 
Hal. 9.
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1.6.2 Metode Analisis

Metode  analisis  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah

metode  analisis  data  kualitatif  dengan  tujuan  untuk  memberi  gambaran

sederhana  atas  fenomena  yang  kompleks  dan  tidak  dapat  diukur

menggunakan metode statistik.30 Data yang digunakan dalam penelitian ini

sebagian besar merupakan data dalam bentuk informasi tertulis, yang berupa

kata-kata,  bukan  angka.  Oleh  karena  itu  penelitian  dengan  judul  Analisa

Kebijakan  Amerika  Serikat  manarik  diri  dari  Paris  Agreement  di  bawah

pemerintahan Donald Trump tahun 2017 termasuk ke dalam metode analisis

data kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, analisis

data, dan penarikan kesimpulan.

1.6.3 Tingkat Analisa &Variabel Penelitian 

Terdapat  tiga  tingkatan  level  analisa  yaitu  Reduksionis  (unit

analisanya  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  unit  eksplanasinya),

Korelasionis (unit analisa dengan unit eksplanasinya sejajar), dan Induksionis

(unit analisanya lebih rendah dibandingkan dengan unit eksplanasinya).31

30 Pamela Maykut dan Richard Morehouse, Beginning Qualitative Research: A Philosophic and 
Practical Guide dalam Umar suryadi Bakry, 2016, Metode Penelitian Hubungan Internasional, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar  hal 18 – 20.
31Mohtar Mas’oed, Cetakan kedua 1994, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi,
Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia,hal. 39.
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Tabel 1.2 : Level Analisa 

Unit

Eksplanasi

Individu&
Kelompok

Negara-Bangsa Sistem
Regional&
Global

Individu & 
Kelompok

2
(Korelasionis)

1
(Reduksionis)

1
(Reduksionis)

Negara-Bangsa
3

(Induksionis)
2

(Korelasionis)
1

(Reduksionis)

Sistem  Regional
& Global 3

(Induksionis)
3

(Induksionis)
2

(Korelasionis)

Unit Analisa 

Dari ketiga tingkatan yang telah dijelakan,  jenis penelitian yang penulis

gunakan  adalahreduksionis  karena  unit  eksplanasi  lebih  rendah  daripada  unit

analisa,  unit  eksplanasi  disini  adalah  objek  yang  mempengaruhi  perilaku  unit

eksplanasi (variabel independen) yaitu dominasi sikap Donald Trump (individu)

atas keputusan Amerika Serikat mengambil sikap tersebut pada Paris Agreement,

sedangkan unit  analisa  adalah  objek yang perilakunya akan dianalisa  (variabel

dependen)  yaitu  kebijakan  politik  Amerika  Serikat  (negara-bangsa)  sehingga

mengeluarkan sikap politis tersebut pada Paris Agreement.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

24



Ruang lingkup dalam penelitian ini  dibagi menjadi  dua yaitu ruang

lingkup  batasan  materi  dan  batasan  waktu,  hal  ini  guna  membatasi

pembahasan agar tidak berkembang keluar dari kerangka dasar penelitian.

A. Batasan Materi

Batasan  materi  dalam  penelitian  ini  berkisar  pada  variabel-

variabel yang menjadi pendukung pengambilan kebijakan luar negeri

A.S melalui  pendekatan  individu Donald  Trump sebagai  pemimpin

negara.

B. Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah sejak terbentuknya

Paris Agreement yaitu pada COP-21 konveksi perubahan iklim tahun

2015 sampai dengan tahun 2017 ketika A.S secara resmi  menarik diri

dari Paris Agreement.

1.6.5 Teknik & Alat Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis dalam penelitian

ini  menggunakan  Teknik  Pengumpulan  Data  Studi  Kepustakaan  (Library

Research),32 dengan mengumpulkan data-data terkait topik yang penulis teliti.

Alat  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data-data  dalam  penelitian  ini

adalah  berupa  buku,  jurnal  Online,  berita  online  dan  website  resmi

pemerintah.

1.7 Hipotesa

32 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hal, 
12.
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Keluarnya Amerika Serikat dari  Paris Agreement tak terlepas dari peran

Donald Trump selaku presiden Amerika Serikat yang memutuskan untuk menarik

negara  tersebut  dari  Paris  Agreement, di  Amerika  Serikat  sendiri  aktor  yang

memiliki  dominasi  untuk  mengambil  suatu  kebijakan  adalah  Presiden.  Dalam

kasus ini pengambilan kebijakan dipengaruhi oleh faktor pembangunan persepsi

yang tercermin dalam keyakinan, nilai, serta visi yang Donald Trump anut yaitu

Make America Great Again. Sebelum mengeluarkan kebijakan untuk menarik diri

dari  Paris  Agreement A.S  melalui  Donald  Trump  sudah  memiliki  alternatif

pilihan kebijakan yaitu Pertama dimulai dari standing point A.S (Tetap bergabung

dalam  Paris  Agreement)  kemudian  pilihan  kedua  yaitu  keluar  dari  Paris

Agreement,  dan  pilihan  terakhir  atau  jalan  tengah  yaitu  A.S  tetap  bergabung

dalam Paris Agreement namun dengan syarat adanya renegosiasi antara A.S dan

penanggung jawab Paris Agreement. 

Dari  ketiga  alternatif  kebijakan  di  atas  kemudian  masuk  pada  tahap

pembuatan kebijakan yang pertama yaitu Noncompensatory /  nonholistic dimana

dari ketiga alternatif di atas Trump kemudian mengeliminir satu alternatif yaitu

pilihan untuk tetap bergabung dalam Paris Agreement, sehingga tinggal alternatif

keluar dari Paris Agreement dan tetap bergabung namun dengan syarat negosiasi,

setelah itu masuk pada tahap kedua yaitu  Lexicographic dimana Donald Trump

mempertimbangkan  untung  rugi  dari  kedua  pilihan  di  atas,  setelah

dipertimbangkan,  presiden  Donald  Trump  memutuskan  untuk  mengambil

kebijakan menarik keluar A.S dari Paris Agreement.

1.8 Sistematika Penulisan
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Tabel 1.3 Sistematika Penulisan
BAB PEMBAHASAN

BAB I 
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 
1.2 Rumusan 
1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian
1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Praktis
B. Manfaat Akademis

1.4 Penelitian Terdahulu
1.4.1 Tabel Posisi Penelitian

1.5 Teori / Konsep
1.5.1 Teori Poliheuristik

1.6 Metodologi Penelitian
1.6.1 Metode / Tipe Penelitian
1.6.2 Metode Analisis
1.6.3 Tingkat Analisa & Variabel Penelitian 
1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

A. Batasan Materi
B. Batasan Waktu

1.6.5 Teknik & Alat Pengumpulan Data 
1.7 Hipotesa
1.8 Sistematika Penulisan

BAB II  Posisi A.S dalam Paris Agreement
 2.1 Pembentukan Paris Agreement
 2.2 Kewajiban A.S dalam Paris Agreement
 2.3 Inisiatif Trump menarik A.S dari Paris Agreement

BAB III Donald Trump dalam Pengambilan Kebijakan A.S
3.1 Latar Belakang Donald Trump

3.3.1 Jejak Karir Trump sebagai Pengambil Kebijakan
3.3.2 Presiden A.S dengan Slogan Make America 

Great Again
3.2 Perubahan Iklim dalam Pandangan Donald Trump

BAB IV Analisa Keluarnya A.S dari  Paris Agreement: Tahap dalam
Pengambilan Kebijakan Donald Trump.

4.1 Tahap Perumusan Alternatif
4.2 Tahap Nonholistic / Noncompensatory
4.3 Tahap Lexicographic 

BAB V Penutup
5.1 Kesimpulan 
5.2 Saran
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