
BAB II

PERUBAHAN POSISI AMERIKA SERIKAT DALAM PARIS

AGREEMENT

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan perubahan posisi Amerika Serikat

dalam Paris Agreement sejak perjanjian tersebut diratifikasi oleh Barack Obama

hingga keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement pada masa pemerintahan

Donald Trump, penulis juga akan membahas posisi A.S sebagai Negara Annex 1

pada  UNFCCC  (United  Nations  Framework  Conventions  on  Climate

Change)33dalam  mempengaruhi  kewajiban  A.S  selama  tergabung  dalam  Paris

Agreement.

2.1 Pembentukan Paris Agreement

Isu lingkungan sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia ditandai

dengan adanya Konferensi  Tingkat  Tinggi  PBB di  Rio de Jeneiro Brazil  pada

tanggal  3  sampai  14  juni1992,34 KTT  (Konferensi  Tingkat  Tinggi)  tersebut

dihadiri  oleh  perwakilan  179  negara,  dalam  KTT  tersebut  negara-negara

membentuk Konvensi Perubahan Iklim di bawah PBB yang kemudian disingkat

menjadi UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)

Konvensi  ini  memiliki  tujuan untuk menstabilkan  konsentrasi  gas  rumah kaca

pada atmosfir dalam jumlah yang tidak membahayakan iklim.

33 UNFCCC atau Konvensi Perubahan Iklim PBB adalah kerjasama multilateral yang bertujuan 
untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global, kerjasama ini 
dibentuk pada 9 Mei 1992 di Rio de Jeneiro Brazil.
34United Nations Conference on Environment and Developmet-UNCED (1992), diakses dalam 
http://www.unsystem.org/content/united-nations-conference-environment-and-development-
unced-1992 pada (22/12/2017, 12:10 WIB)
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Amerika Serikat menandatangani konvensi perubahan iklim pada 12 Juni

1992, dan kemudian meratifikasi konvensi tersebut pada 15 Oktober 199235setelah

diadakan  pemungutan  suara  dalam  parlemen  Amerika  Serikat  pada  masa

pemerintahan  George  H.W  Bush.36 Sebelum  meratifikasi  Konvensi  Perubahan

Iklim  PBB,  Amerika  Serikat  sudah  terlebih  dahulu  mengeluarkan  kebijakan

domestik berkekuatan hukum yang disebut Clean Air Act, kebijakan ini berfokus

pada perbaikan kualitas udara dan lapisan ozon, kebijakan tersebut dikeluarkan

oleh kongres Amerika Serikat pada tahun 1955.37

Clean Air Act ditandatangani oleh George H.W Bush pada 15 November

1990setelah  Kongres  melakukan  voting dan  revisi  atas  Clean  Air  Act sesuai

permintaan Bushyang akhirnya mendapatkan dukungan bipartisan yang luar biasa.

Secara  khusus,  amandemen  tersebut  dirancang  untuk  mengendalikan  empat

ancaman  utama terhadap lingkungan dan kesehatan  penduduk Amerika  seperti

hujan  asam,  polusi  udara,  emisi  udara  beracun,  dan  penipisan  ozon stratosfer.

Amandemen  tersebut  juga  menetapkan  program  izin  operasi  nasional  untuk

membuat  undang-undang  tersebut  lebih  mudah  diterapkan,  dan  memperkuat

penegakan  hukum  untuk  membantu  memastikan  kepatuhan  terhadap  Undang-

undang tersebut.38

Perubahan tersebut menampilkan beberapa pendekatan baru yang progresif

dan  kreatif  terhadap  kesuksesan  yang  mencapai  sasaran  kualitas  udara  dan

35Status of Ratification of the Convention, UNFCCC, diakses dalam, 
http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php pada 
(22/12/2017, 13:00 WIB)
36 Michael Dobson, The Senate Story That Everyone Is Missing diakses dalam 
https://www.huffingtonpost.com/entry/the-senate-story-that-everyone-is-
missing_us_58e810a4e4b06f8c18beebd5 pada (22/12/2017, 13:17 WIB)
37Legislation, Diakses dalam https://www.ametsoc.org/sloan/cleanair/cleanairlegisl.html diakses 
pada (21/01/2018, 23:27 WIB)
381990 Clean Air Act Amendment Summary, EPA, Diakses dalam https://www.epa.gov/clean-air-
act-overview/1990-clean-air-act-amendment-summary pada (21/01/2018, 23:53 WIB)
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reformasi peraturan yang diharapkan dari amandemen yangbekerja sama dengan

EPA  (Environmental  Protection  Energy)  tersebut.Satu  tahun  sebelum  masa

jabatan George H.W Bush sebagai presiden selesai Amerika Serikat meratifikasi

Konvensi Perubahan Iklim PBB.

Negara-negara yang telah meratifikasi  Konvensi Perubahan Iklim dibagi

dalam  dua  kelompok,  yaitu  negara  Annex  1  dan  negara  Non-Annex.  Negara

Annex 1 adalah negara yang menyumbang emisi gas rumah kaca sejak Revolusi

Industri  sedangkan  Non-Annex  1  adalah  negara  di  luar  Annex  1  yang

kontribusinya  terhadap  emisi  gas  rumah  kaca  jauh  lebih  sedikit  dan  memiliki

pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah.39 Amerika Serikat termasuk dalam

negara Annex 1 karena kontribusi Amerika Serikat terhadap emisi gas rumah kaca

merupakan yang terbanyak di dunia setelah China, selain itu Amerika Serikat juga

memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Selanjutnya Konvensi membentuk suatu badan pertemuan tahunan yaitu

Conference of the Party atau pertemuan para pihak yang disingkat COP, badan ini

memiliki  wewenang untuk mengambil  suatu keputusan dan bertanggung jawab

dalam  menjaga  konsistensi  Internasional  dalam  mewujudkan  tujuan  utama

konvensi.40 Selama dibentuk Konvensi Perubahan Iklim telah melakukan banyak

pertemuan tahunan,  Pertemuan COP yang ke-3 dilaksanakan di  Kyoto,  Jepang

pada  1997  dan  menghasilkan  sebuah  perjanjian  internasional  yaitu  Protocol

Kyoto.41

39Ardina Purbo, 2016, Perubahan Iklim, Paris Agreement, dan Nationally Determined 
Contribution, (Ed, 1) , Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian PerubaanI Iklim Kementerian 
Lingkunan Hidup dan Kehutanan. Hal. 9
40 Dadang Rusdiantoro, Global Warming for Beginner: Pengantar Comprehensif tentang 
Pemanasan Global (Ed.1) Yogjakarta: O2 Hal. 54.
41 Ibid, Hal. 63.
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Protokol Kyoto merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat dan disepakati

bersama  oleh  setiap  negara  yang  hadir,  dengan  tujuan  melanjutkan  komitmen

konvensi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengurangi pengaruh

perubahan  iklim  secara  global,  isi  dari  Protokol  Kyoto  mengharuskan  negara-

negara Industri (Annex I) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif

sebesar 5,2%, sedangkan dalam skala nasional berkisar 8% untuk Uni Eropa, 7%

untuk Amerika Serikat, 6% untuk Jepang, Australia dan Irlandia sebesar 10%. 

Pada  12 November  1998 Amerika  Serikat  di  bawah pemerintahan  Bill

Clinton  menandatangani  Protokol  Kyoto,  namun  tidak  meratifikasi  perjanjian

tersebut42 karena  anggota  Kongres  tidak  menyetujui  keinginan  Clinton  untuk

meratifikasi  Protokol  Kyoto  yang  dipercaya  Clinton  sebagai  pendekatan  yang

bijaksana  dalam menangani  masalah  perubahan iklim dengan cara mengurangi

emisi gas rumah kaca. Amerika Serikat menghabiskan dana Presiden sejumlah 4

Milyar  US$ pada  masa  Clinton  digunakanuntuk  penelitian  dan pengembangan

sumber energi bersih, teknologi, serta hemat energi untuk membantu mengurangi

emisi  gas  rumah  kaca  namun  tetap  mempertahankan  pertumbuhan  ekonomi

Amerika Serikat.43 Bill Clinton juga mengeluarkan empat perintah eksekutif yaitu

Federal  Workforce  and  Transportation,  Federal  Fleet  and  Transportation,

Developing Bio-based product,  dan Greening the Government through Energy

Efficient Management,44 Keempat perintah ini bertujuan agar pemerintah eksekutif

42Status of the Ratification of Protocol Kyoto, UNFCCC, 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php diakses pada (29/12/2017, 
23:58 WIB)
43The Administration Climate Change Program, diakses dalam 
https://clintonwhitehouse5.archives.gov/Initiatives/Climate/program.html pada (02/02/2018, 12:26
WIB)
44Executive Orders on Climate Change Issued by President Clinton, the White House, diakses 
dalam https://clintonwhitehouse5.archives.gov/Initiatives/Climate/execorders.html pada 
(02/02/2018, 12:59 WIB)
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Amerika Serikatmenerapkan penghematan energi melalui penggunaan transportasi

hemat  bahan  bakar,  pengembangan  produk  ramah  lingkungan  dan  melakukan

penghijauan melalui manajemen hemat energi.

Namun pada masa pemerintahan George Bush, Amerika Serikat sebagai

salah satu negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbanyak di dunia kembali

menolak  meratifikasi  Protocol  Kyoto  dengan  alasan  80%  penduduk  dunia

(termasuk China dan India) tidak diwajibkan untuk melakukan pengurangan emisi

sehingga implementasi dari Protokol Kyoto tersebut memberikan ancaman bagi

perekonomian  Amerika  Serikat,45 namun  pada  tahun  2007  George  Bush

mengeluarkan pernyataan sebagai berikut “In recent years, science has deepened

our understanding of climate change and opened new possibilities for confronting

it, The United States takes this issue seriously” dengan demikian pandangan Bush

berubah terhadap konferensi perubahan iklim maka pada COP yang ke 13 di Bali,

Indonesia, Amerika Serikat diwakili oleh pihak administratif Bush berpartisipasi

dalam  COP yang  ke  13  atau  disebut  Bali  Roadmap46 dan  menghasilkan  Bali

Action  Plan  yang berfokus pada  empat  poin  penting  yaitu  Mitigasi,  Adaptasi,

Teknologi  dan  Finansial  empat  hal  ini  merupakan  proses  komprehensif  dalam

memungkinkan  pelaksanaan  konvensi  dapat  berjalan  secara  efektif  dan

berkelanjutan hingga tahun 2012.47

45 Dadang Rusdianto Op Cit, Hal. 66.
46Erich Pica, Is Obama Worse Than Bush on International Climate? The HuffPost, diakses dalam 
https://www.google.co.id/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim6d349sDYAhX
KLY8KHTImBkoQFghJMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2Ferich-pica
%2Fis-obama-worse-than-
bush_b_789915.html&usg=AOvVaw1X8XrReJ7MPzkQvtFF7WLpdiakses pada (05/01/2018, 
22:39 WIB)
47Now, up to and beyond 2012: The Bali Road Map, UN Framework Convention on Climate 
Change, diakses dalam http://unfccc.int/key_steps/bali_road_map/items/6072.php 
(03/07/2017,13:44 WIB)
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Tahun 2002 hingga 2006 kenaikan emisi gas rumah kaca Amerika Serikat

hanya 1,9 % sedangkan perekonomian Amerika Serikat  tumbuh 12,6 %, sejak

awal  George W Bush menjabat  sebagai  presiden.  Pemerintah  federal  Amerika

Serikat telah menginvestasikan 44 Milyar US$ untuk masalah perubahan iklim

dan  keamanan  energi,  termasuk  22  Milyar  US$  untuk,  penelitian,  dan

pengembangan  teknologi,  hal  ini  kemudian  mendukung berkembangnya energi

terbarukan  di  Amerika  Serikat  pada  saat  itu,  seperti  penggunaan  pembangkit

listrik  tenaga  angin  dan  tenaga  nuklir  melalui  Global  Nuclear  Energy

Partnership.48 

Masa jabatan George W. Bush selesai  pada tahun 2008 dan digantikan

oleh Barack Obama yang memimpin Amerika Serikat selama dua periode yaitu

sejak   tahun  2009  hingga  2017,  dalam  masa  jabatanya  Obama  banyak

mengeluarkan  kebijakan  terkait  isu  lingkungan  seperti  Climate  Action  Plan,

Executive order on Climate Change, Clean Power Plan, Moratorium on Federal

Coal Program, Water of the United States,49 selain itu Obama juga melibatkan

Amerika Serikat dalam konferensi-konferensi perubahan iklimmulai dari COP 13

di Copenhagen pada tahun 2009 hingga COP 23 di Bonn Jerman pada November

2017,  salah  konferensi  yang  diratifikasi  oleh  Amerika  Serikat  pada  masa

pemerintahan Obama adalah Paris Agreement.

Pada  tahun  2015  Konvensi  Perubahan  Iklim  PBB  melaksanakan

pertemuan para pihak atau  Conference of the Party di Paris, Prancis. Pertemuan

48Energy for America’s Future,The White House President George W. Bush, diakses dalam 
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/energy/ diakses pada 20/01/2018, 14:06 
WIB)
496 Obama Climate Change Policies that trump orders change. CNN, diakses dalam  
https://edition.cnn.com/2017/03/28/politics/climate-change-obama-rules-trump/index.html pada 
(31/01/2018, 21:35 WIB)
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yang ke-21 tersebut dikenal sebagaiParis Agreement,dan digelar sejak tanggal 30

November hingga 13 Desember yang kemudian menghasilkan persetujuan pada

tanggal 12 Desember 2015. Berdasar pada pasal 20 Paris Agreement setiap pihak

anggota konvensi memiliki  kesempatan selama satu tahun yaitu sejak 22 April

2016  sampai  21  April  2017  untuk  penandatanganan  perjanjian  tersebut,

penandatanganan  dilakukan  di  markas  besar  PBB  di  New  York,  Amerika

Serikat.50

Paris  Agreement bertujuan  untuk  memperkuat  respon  global  terhadap

ancaman perubahan iklim dengan cara menjaga peningkatan suhu global di bawah

2o Celsius di atas tingkat pra-industri dan untuk mengejar upaya dalam membatasi

peningkatan suhu lebih jauh yakni 1,5oCelsius.51

Selain  ituParis  Agreement bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan

negara-negara dalam menghadapi  dampak perubahan iklim,  dan membuat  arus

keuangan tetap konsisten dengan emisi  gas rumah kaca yang rendah dan jalur

yang tahan iklim.Pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan untuk menghadapi

perubahan dan melancarkan investasi atas implementasi rendah karbon dan masa

depan yang berkelanjutan. Berikut hasil persetujuan yang dirangkum dalam lima

poin penting yaitu:

Pertama Mitigasi  atau  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca  mengingat

konsentrasi gas rumah kaca yang dihasilkan berdampak langsung pada suhu rata-

rata  global  maka pengurangan emisi  perlu  dilakukan  dengan cara  mewajibkan

semua pihak /  negara yang terlibat  dalam  Paris Agreement  untuk mengadakan

50Paris Agreement, Status of Ratification, UNFCCC, diakses dalam 
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php pada (18/12/2017, 23:06 WIB)
51The Paris Agreement, UNFCCC, diakses dalam 
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php pada (17/10/2017, 10:10 WIB)
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program yang berisi langkah-langkah yang dapat mengurangi dampak perubahan

iklim.  Program  tersebut  menargetkan  aktivitas  ekonomi  dengan  tujuan

mengintensifkan tindakan yang lebih ramah lingkungan atau mengurangi segala

tindakan  yang  dapat  meningkatkan  jumlah  gas  rumah  kaca.  Tindakan  yang

dimaksud termasuk pengambilan kebijakan, intensitas skema dan investasi dalam

berbagai sektor, termasuk pembangkit listrik dan penggunaan energi, transportasi,

pembangunan, industri, agrikultur, perhutanan, penggunaan lahan dan manajemen

limbah.  Program  yang  diterapkan  oleh  masing-masing  negara  ini  disebut

Nationally Determined Contribution (NDC).52

Kedua Sistem Transparansi, Sistem Transparansi dalam Paris Agreement

bertujuan untuk memberikan kejelasan tetang bantuan / dukungan yang diberikan

maupun diterima oleh suatu negara dalam menyikapi  dampak perubahan iklim

untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait jumlah dukungan keuangan yang

telah diberikan,53 Transparansi sendiri memiliki empat cakupan yaitu:

a. Laporan, dilakukan dalam jangka waktu dua tahun sekali yang meliputi

komunikasi  nasional,  BR  (Biennal  Reports),  BUR  (Biennal  Update

Report).54

b. Ulasan Teknis, informasi yang didapatkan dari laporan masing-masing

pihak (negara)  akan  melaluiproses  penilaian,  ulasan,  konsultasi  serta

analisis oleh tenaga ahli. Ulasan dilakukan melalui pertimbangan atas

bantuan yang diberikan oleh negara,ulasan tersebut juga harus relevan

52Mitigation, United Nations Framework Convention on Climate Change diakses dalam 
http://bigpicture.unfccc.int/#content-mitigation pada (02/11/2012, 13:48 WIB)
53 Ibid.
54 UNFCCC, 2015,  Adoption of the Paris Agreement, Paris, Hal. 28
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dengan  implementasi,  pencapaian  serta  kontribusi  nasional  suatu

negara.55

c. Transparansi Aksi dan Dukungan, tujuan transparansi aksi adalah untuk

memberikan  pemahaman  yang  jelas  terkait  tindakan  atas  perubahan

iklim sesuai dengan tujuan utama konvensi perubaha iklim, transparansi

aksi yang dimaksud adalah pihak (negara/organisasi) harus memberikan

kejelasan  dalam proses  melacak  kemajuan  kontribusi  masing-masing

pihak  (negara)  yang  telah  ditetapkan.  Transparansi  dukungan  adalah

memberikan kejelasan terkait dukungan yang diberikan maupun yang

diterima oleh tiap negara agar sejauh mungkin memberikan gambaran

luas terkait jumlah dukungan keuangan yang telah diberikan.56

d. Inventaris  Gas  Rumah  Kaca,  setiap  tahun  inventaris  nasional  harus

memberikan laporan terkait  emisi  antropogenik dari  sumbernya serta

penghilangan dari resapan gas rumah kaca.57

e. Pelacakan  progres  NDC  (Nationally  Determine  Contribution),

Kebutuhan  melacak  progres  kontribusi  nasional  suatu  negara  atau

Nationally Determine Contribution (NDC).58

Ketiga, Adaptasiyang secara sederhanamengacu pada tindakan yang harus

dilakukan negara untuk menanggapi dampak perubahan iklim yang telah terjadi,

dan  secara  bersamaan mempersiapkan  diri  untuk dampak yang akan terjadi  di

masa depan. Hal ini mengacu pada perubahan dalam setiap proses, praktik dan

struktur  yang  dapat  mengurangi  kerentanan  negara-negara  terhadap  dampak

55Ibid.
56 Ibid.
57 Ibid, Hal. 29
58 Ibid.
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perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut atau ketahanan pangan. Hal ini

juga  mencakup  pemanfaatan  peluang  yang  menguntungkan  terkait  dengan

perubahan iklim, seperti peningkatan hasil panen atau musim tanam yang lebih

panjang di beberapa wilayah.59

Keempat Kerugian dan kerusakan atau Loss and Damage tercantum pada

pasal  8  Paris  Agreementpoin  ini  berfokus  pada   pentingnya  mencegah,

meminimalisir  serta  mengatasi  kerugian  dan  kerusakan  yang  terkait  dengan

dampak buruk dari perubahan iklim, termasuk keadaan cuaca ekstrim dan peran

pembangunan  berkelanjutan  dalam mengurangi  risiko  kerugian  dan kerusakan.

Dalam  menanggapi  Loss  and  Damage juga  dibentuk  bidang  kerjasama  dan

fasilitasi  untuk  meningkatkan  pemahaman,  tindakan  dan  dukungan  meliputi:

Sistem peringatan dini, siaga darurat, peristiwa yang mengakibatkan kerugian dan

kerusakan  yang  permanen,  adapun  penilaian  dan  pengelolaan  risiko  yang

komprehensif  terkait  Loss  and  Damage,  asuransi  bagi  fasilitas  yang  beresiko,

solusi asuransi lainnya, kerugian non-ekonomi serta ketahanan masyarakat, mata

pencarian  dan  ekosistem.  Mekanisme  Internasional  terkait  Kerugian  dan

Kerusakan Internasional merupakan sarana utama di bawah Perjanjian Paris yang

bertugas  untuk mencegah,  meminimalisir  serta  mengatasi  adanya kerugian dan

kerusakan yang timbul karena dampak perubahan iklim, termasuk keadaan cuaca

ekstrem.

Poin yang terakhir / kelima adalah Keuangan, dalam rangka memfasilitasi

ketentuan terkait  perubahan iklim, Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC)

menggunakan  mekanisme  pendanaan  untuk  menyediakan  sumber  pendanaan

59 Mitigation, Op. Cit. 
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terhadap  negara  berkembang,  UNFCCC  beranggapan  bahwa  mekanisme

pendanaan dapat dipercayai untuk melayani entitas Internasional lain, oleh karena

itu pada tahun 2010 negara-negara mendirikan Green Climate Fund (GCF) yang

dirancang sebagai suatu badan yang berfungsi menjalankan Mekanisme keuangan

atau pendanaan yang bertanggung jawab kepada COP (Conference of the Party),

dan  menentukan  kebijakan,  prioritas  program  serta  kriteria  kelayakan  untuk

pendanaan.

Paris  Agreement mendapat  respon  positif  dari  banyak  negara  yang

mengikuti  pertemuan  tahunan  UNFCCC  atau  COP  yang  ke-21  tersebut,  dari

seluruh  negara  yang  hadir  hanya  Syiria  dan  Nicaragua  yang tidak  menyetujui

perjanjian  tersebut,  Syiria  tidak  menyetujui  perjanjian  tersebut  karena  kondisi

negaranya yang chaos akibat perang saudara yang terjadi pada saat itu, sedangkan

Nicaragua beralasan bahwa tujuan utama perjanjian tersebut tidak ambisius, selain

itu  perjanjian  tersebut  juga  gagal  dalam  mengikat  negara-negara  secara  legal

terhadap jumlah emisi yang ditargetkan masing-masing negara.60

Amerika  Serikat  menandatangani  perjanjian  tersebut  pada  kesempatan

pertama yaitu 22 April 2016 di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat,

serta meratifikasi  Paris Agreement pada3 September 2016.61 Keputusan Amerika

Srikat meratifikasi  Paris Agreement tidak mudah karena Barack Obama sebagai

Chief  Negosiator perlu  melakukan  berbagai  negosiasi  dengan  pihak  Kongres

Amerika  Serikat  selaku  badan  legislatif  yang  memiliki  wewenang  dalam

pembuatan  kebijakan62 untuk  mendapatkan  persetujuan  meratifikasi  perjanjian

60 Alexander C Kaufman, Only 2 Countries Aren’t Part Of The Paris Agreement. Will The U.S. 
Be The Third?, Huffpost, diakses dalam https://www.huffingtonpost.com/entry/countries-not-in-
paris-agreement_us_5909ee4ce4b02655f842f072 pada (15/12/2017, 12:29 WIB)
61Paris Agreement, Op, Cit.
62 Bambang Cipto, 2003, Politik dan Pemerintahan Amerika, Yogyakarta : Lingkaran, hal. 123
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tersebut. Kebijakan Barack Obama mendapatkan tantangan dari kongres Amerika

Serikat  dimana  partai  Demokrat  mendukung  kebijakan  Obama  sedangkan

Republik menolak kebijakan tersebut, oleh karena itu diadakan pemungutan suara

yang pada akhirnya dimenangkan partai  Republik dengan 243 suara sedangkan

Demokrat  181 dari  539 anggota yang hadir  dalam pemungutan suara tersebut,

namun sebagai presiden, Barack Obama memiliki hak veto terhadap hasil suara

kongres yang menolak usulan obama terkait Paris Agreement.63

Selain  negosiasi  dengan  Kongres  Amerika  Serikat,  Obama  juga

melakukan Diplomasi dengan Tiongkok selaku sesama negara Emitter terbesar di

dunia  untuk  bersama-sama  meratifikasi  Paris  Agreement.  Diplomasi  antara

Amerika  Serikat  dan  Tiongkok  dilakukan  dalam  lima  kali  pertemuan  yaitu

pertemuan  pertama  pada  22  September  2015  di  A.S  hingga  pertemuan  yang

kelima pada 3 September 2016 di Hangzhou Tiongkok yang mana pada hari yang

sama kedua negara sama-sama meratifikasi Paris Agreement.64

Masa pemerintahan Obama yang berlangsung selama dua periode yakni

sejak  tahun  2009  hingga  2017  telah  menjadi  tahun  dimana  Amerika  menjadi

sebuah  negara  yang  memberikan  banyak  kontribusi  dalam  isu  lingkungan

khususnya yang berkaitan  dengan tujuan  utama UNFCCC untuk  menstabilkan

konsentrasi gas rumah kaca, oleh karena itu Amerika Serikat selalu menghadiri

konferensi  para  pihak  /  COP  sejak  COP  yang  ke  15  pada  tahun  2009  di

Copenhagen, COP 21 di Paris hingga  COP 22 di Marocco.65 Selain itu Amerika

63 Hazazi R Subarkah, 2017, Analisa Alasan Amerika Serikat Meratifikasi Paris Agreement, 
Skripsi, Malang: UMM, Hal. 49
64Ayatullah Komeini, 2017, Diplomasi Tiongkok Terhadap Amerika Serikat dalam Paris 
Agreement pada tahun 2015-2016. Skripsi Universitas Riau, Hal. 13.
65Session Archive, UNFCCC diakses dalam http://unfccc.int/meetings/items/6237.php?
filtbody=53 pada 22/01/2018, 12:08 WIB)
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Serikat juga menjalin kerja sama dengan China dalam hal memperluas penelitian

dan pengembangan energi bersih, mempromosikan perdagangan dengan produk

yang ramah lingkungan dll.

2.2 Kewajiban A.S dalam Paris Agreement

Kewajiban  A.S  dalam  Paris  Agreement tidak  terlepas  dari  posisi  A.S

sebagai  emitter terbesar ke dua di dunia dan posisi A.S sebagai negara Annex 1

dalam  UNFCCC  atau  Konvensi  Perubahan  Iklim  PBB,  negara-negara  yang

tergolong  ke dalam Annex 1 merupakan  negara  industri  maju  dan merupakan

anggota  OECD  (Organization  for  Economic  Co-Operation  and  Development)

serta negara yang berada dalam transisi ekonomi seperti Federasi Rusia, negara-

negara Baltik dan Eropa Timur.

Selaku negara  emitter ke-dua terbesar di  dunia maka A.S berkewajiban

menjaga peningkatan suhu global di bawah 2o  Celsius di atas tingkat pra-industri

dan untuk mengejar upaya membatasi  peningkatan suhu lebih jauh hingga 1,5o

Celsius.  Oleh  karena  itu  pada  masa  pemeritahan  Obama  A.S  memiliki  target

untuk mengurangi 26 sampai 28% Emisi gas rumah kaca di bawah level tahun

2005 pada tahun 2025.66

Gambar 1.1 Target Emisi A.S

66Rebecca Herrington, 2017, Here’s what the US actually agreed to in the Paris climate deal, 
Business Insider, diakses dalam http://www.businessinsider.sg/what-did-us-agree-to-paris-climate-
deal-2017-5/?r=US&IR=Tpada (20/11/2017, 12:08 WIB)

39

http://www.businessinsider.sg/what-did-us-agree-to-paris-climate-deal-2017-5/?r=US&IR=T
http://www.businessinsider.sg/what-did-us-agree-to-paris-climate-deal-2017-5/?r=US&IR=T


Target tersebut berada di bawah Climate Action Plan yang diajukan oleh

Barack Obama,  Climate Action Plan berfokus untuk memangkas polusi karbon,

yang direalisasi melalui berbagai cara sebagai berikut:67

a. Clean  Power  Plan,  dimana  A.S  mengurangi  emisi  pada  sektor

pembangkit  listrik  sebesar  30%  di  bawah  level  2004  dan  akan

memberikan 55-93 milyar  US$ bagi  perbaikan kesehatan masyarakat

dan pengurangan polusi karbon.

b. Standarisasi  Mesin  dan  Kendaraan  Bermotor,  Obama  mengarahkan

EPA (Environmental Protection Agency) dan dinas Perhubungan untuk

menangani masalah efisiensi bahan bakar dan pemberlakuan standar gas

rumah kaca pada kendaraan berat dan sedang.

c. Standar  Efisiensi  Energi:  Departemen  Energi  menetapkan  tujuan

mengurangi polusi karbon hingga 3 miliar metrik ton secara kumulatif

pada tahun 2030 melalui  standar konservasi  energi  yang dikeluarkan

selama Administrasi  ini.  Langkah-langkah ini  juga  akan mengurangi

tagihan listrik tahunan konsumen sebesar miliaran dolar.

d. Langkah-langkah  Ekonomi  untuk  mengurangi  Gas  Rumah  Kaca

lainnya:  Environmental  Protection  Agency dan  lembaga  lainnya

mengambil  tindakan  untuk  mengurangi  emisi  metana  pada  sistem

pembuangan  akhir  limbah  industri,  pertambangan  batubara,

pertanian,serta  minyak dan gas bumi melalui  tindakan sukarela  yang

hemat biaya.

67FACT SHEET: President Obama’s Climate Action, The White House President Barack Obama, 
Plan diakses dalam https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/06/25/fact-sheet-
president-obama-s-climate-action-plan pada (14/12/2017, 09:45 WIB)
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Selain itu pada masa pemerintahan Barack Obama Amerika Serikat juga

bekerja sama dengan China dalam upaya mengurangi emisi karbon kedua negara.

Selain  Mitigasi,  poin  lain  yang disepakati  A.S  dalam  Paris  Agreement adalah

keuangan  dimana  negara-negara  partisipan  bersepakatmenyumbangkan  100

Milyar  US$  setiap  tahunya  kepada  GCF  (Green  Climate  Fund)  untuk  tujuan

investasi energi bersih, mengatasi peningkatan debit air laut, kekeringan, banjir,

dan  kerusakan  lainya  akibat  perubahan  iklimkhususnya  pada  negara-negara

berkembang.  Pada  masa  pemerintahan  Obama  Amerika  Serikat  berjanji  akan

menyumbangkan dana sejumlah 3 Milyar US$,68janji tersebut kemudian ditepati

dan  hingga  2017  jumlah  tersebut  belum  bertambah  karena  masa  jabatan

Obamaselesai  pada tahun 2016 dan digantikan oleh Donald Trump yang tidak

ingin Amerika Serikat berkontribusi pada Paris Agreement.

Amerika Serikat  juga harus menyediakan informasi  yang konsisten dan

transparan dalam periode waktu dua tahun sekali terkait  segala bentuk bantuan

yang  diberikan  Amerika  Serikat  kepada  negara-negara  berkembang  atau

transparansi tindakan dan dukungan, serta progres Kontribusi Nasional Amerika

Serikat, dan laporan inventaris gas rumah kaca yang diproduksi, laporan-laporan

tersebut harus sesuai dengan modalitas, prosedur dan pedoman yang disepakati

dalam Paris Agreementatau yang tercantum dalam pasal 13 terkait Transparansi.69

Selama  pemerintahan  Obama  Amerika  Serikat  belum  sempat  melakukan

Transparansi atau penyampaian Informasi terkait progres Kontribusi Nasionalnya

atau  Nationally  Determined  Contribution(NDC)  kepada  Paris  Agreement

68Status of Pledges and Contributions made to theGreen Climate Fund, Green Climate Fund. 
Diakses dalam  
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24868/Status_of_Pledges.pdf/eef538d3-2987-
4659-8c7c-5566ed6afd19 pada (24/11/2017, 08:23 WIB)
69 UNFCCC, Op, Cit.
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dikarenakan  periode  A.S bergabung dalam  Paris  Agreement  belum genap dua

tahun setelah presiden Trump yang menggantikan Obama menarik A.S dari Paris

Agreement.

2.3 Inisiatif Trump menarik A.S dari Paris Agreement.

Sebelum resmi  terpilih  menjadi  presiden  Amerika  Serikat  Trump telah

menyampaikan rencananya untuk menarik Amerika Serikat dari Paris Agreement

pada  kampanye  kepresidenan,  dalam  pernyataanya  Trump  berjanji  untuk

membatalkan Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement dan akan menghentikan

segala pembayaran pajak terhadap program pemanasan global PBB, “We’re going

to cancel Paris Climate Agreement. And stop all payment of the United States tax

Dollars to UN Global Warming programmes”.70

Kemudian setelah menempati posisinya sebagai presiden Amerika Serikat

pada Januari 2017 Trump membuktikan keseriusanya terkait  janji  menarik A.S

dari  Paris  Agreement melaluiakun  Twitternya  @realDonaldTrump.  Dalam

cuitanya, Trump menyampaikan bahwa dirinya akan mengumumkan keputusanya

terkait  Paris  Agreement pada  hari  Kamis  Jam  3:00  waktu  setempat  di  Rose

Garden Gedung Putih.71 Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer di hari yang sama

menyatakan kepada wartawan bahwa ketika Presiden Trump memiliki keputusan

maka dirinya akan mengumumkan dan memperjelas  keputusan tersebut.72 Pada

70Donald J. Trump says he'll scrap the Paris agreement altogether, Political Haze, diakses dalam 
https://www.youtube.com/watch?v=BN_qBTT-zuo pada (24/11/2017, 20:36 WIB)
71 Sabrina Siddiqui,  Trump ready ro withdraw from Paris Climate Agreement, reports say.  The
Guardian:  diakses  dalam  https://www.theguardian.com/environment/2017/may/31/donald-trump-
withdraw-paris-climate-change-agreement pada (27/11/2017, 14:44 WIB)
72Donald Trump to announce Paris climate deal decision tomorrow; reports say US withdrawing,
ABC  News  diakses  dalamhttp://www.abc.net.au/news/2017-06-01/donald-trump-paris-climate-
deal-reports-withdrawing/8577686pada (30/11/2017, 9:38 WIB)
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waktu dan tempat yang telah ditetukan Trump melalui pidatonya menyampaikan

keinginanya untuk menarik Amerika Serikat dari Paris Agreement.

Meskipun  demikian  banyak  pihakyang  menganggap  bahwa  Amerika

Serikat tidak bisa dengan mudah keluar dari  Paris Agreement mengingat dalam

perjanjian  tersebut  telah  diatur  dalam pasal  28  bahwa suatu  negara  baru  bisa

keluar dari Paris Agreement setelah tiga tahun bergabung dan setelah itu memiliki

waktu  satu  tahun untuk menyampaikan  surat  pemberitahuan  perihal  keputusan

untuk keluar dari  Paris Agreement kepada pihak yang berwenang, hal ini berarti

A.S  baru  bisa  menarik  diri  dari  Paris  Agreement pada  tahun  2020  setelah

pemilihan presiden Amerika Serikat pada 3 November 2020.73

Namun pada Jum’at 4 Agustus 2017 Trump mengutus Nikki Haley selaku

duta besar A.S – PBB untuk menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran

diri  A.S  dari  Paris  Agreement kepada  sekertaris  umum  PBB  sesuai  dengan

regulasi yang tertera dalam Pasal 28.1.74 Isi surat pemberitahuan tersebut dapat

dilihat  pada  lampiran.Secara  umum  surat  terbut  berisi  pemberitahuan  kepada

sekertaris umum PBB bahwa Amerika Serikat ingin menggunakan haknya untuk

menarik diri dari  Paris Agreement,  kecuali Amerika Serikat menemukan aturan-

aturan dalam Paris Agreement yang sesuai dengan Amerika Serikat agar Amerika

Serikat dapat kembali bergabung ke dalam Paris Agreement. 

Donald Trump memiliki pandangan yang berbeda dengan Barack Obama

terkait Paris Agreement, Donald Trump pada kampanye kepresidenan tahun 2016

73 Madison  Park,  3  Ways  Trump  Could  Dump  Paris  Agreement,  CNN,  diakses  dalam
http://edition.cnn.com/2017/06/01/politics/paris-climate-agreement-trump-ways-to-
withdraw/index.html pada (29/11/2017, 22:44 WIB)
74 Karl  Mathiesen,  Trump  Letter  to  UN  on  leaving  Paris  Climate  Accord,  diakses  dalam
http://www.climatechangenews.com/2017/08/07/trump-tells-un-intention-leave-paris-climate-
accord-full/  pada (29/11/2017, 23:40 WIB)
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menyebut Paris Agreement sebagai Birokrasi asing yang akan mengatur apa yang

harus  digunakan  dan  dilakukan  Amerika  Serikat  di  atas  wilayahnya  sendiri,

namun Trump tidak akan membiarkan hal itu terjadi.75 Selanjutnya setelah resmi

menjadi Presiden Amerika Serikat, Trump yang melakukan pengumuman untuk

menarik  Amerika  Serikat  dari  Paris  Agreement menyebut  perjanjian  tersebut

sebagai  “Draconian  International  Deal” atau  kesepakatan  Internasional  yang

kasar  karena  menurutnya  perjanjian  tersebutakan  melemahkan  perekonomian

Amerika  Serikat,  melumpuhkan pekerja,  melemahkan kedaulatan,  memaksakan

kebaradaan suatu hukum yang memiliki resiko tinggi yang tidak dapat diterima

dan  menempatkan  Amerika  Serikat  pada  kerugian  permanen  terhadap  negara-

negara lain di dunia. 

Menurut  Trump  Paris  Agreement melemahkan  perekonomian  Amerika

Serikat dikarenakan pembatasan energi yang diberlakukan Paris Agreement akan

mengakibatkan  hilangnya  tenaga  kerja  sebanyak  2,7  juta  pada  tahun  2025,

termasuk  sedikitnya  440,000  pekerjaan  di  bidang  manufaktur,  selain  itu  pada

tahun  2040  sesuai  dengan  komitmen  yang  diberlakukan  oleh  pemerintahan

sebelumnya akan memotong produksi di beberapa sektor sebagai berikut: Kertas

12%,  Besi  dan Baja  38%, semen 23%,  Batu  bara  86%,  gas  alam 31%,  biaya

perekonomian tahun 2017 mendekati  kehilangan 3 Triliun Dollar GDP dan 6,5

juta tenaga kerja di bidang Industri, serta alat rumah tangga akan mendapatkan

penghasilan kurang dari 7,000 Dollar, data ini berdasarkan pada hasil penelitian

NERA (National Economic Research Associates).76

75Donald Trump Would ‘Cancel’ Paris Climate Deal, BBC News, diakses dalam 
http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36401174 pada (28/11/2017, 22: 41 WIB)
76Statement by the President Trump on the Paris Climate Accord, the Whitehouse president 
Donald J Trump. Diakses dalam https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2017/06/01/statement-president-trump-paris-climate-accord diakses pada (25/11/2017, 
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Selain  itu  alasan Trump mengatakan  Paris Agreement sebagai  pelemah

kedaulatan  dikarenakan dirinya  tidak  ingin suatu  biroksasi  asing mengatur  apa

yang harus dilakukan Amerika Serikat terhadap apa yang Amerika Serikat miliki,

seperti yang disampaikan olehnya pada kampanye kepresidenan “This Agreement

gives foreign bureucrats control over how much our energy and how much we use

right in America. So foreign bureucrats are going to be controling what we’re

using and what we’are doing in our land in our country. No Way.”77

Trump  juga  menyebut  sistem  keuangan  yang  diberlakukan  Paris

Agreement sebagai  “Draconian  Financial”78 yang  mana  Green  Climate  Fund

dibentuk untuk mengambil  kekayaan Amerika  Serikat,  melalui  kewajiban bagi

negara-negara  maju  untuk  menyumbangkan  100  Milyar  Dollar  kepada  negara

berkembang, pembayaran ini merupakan yang terbanyak dari semua bantuan atau

pendanaan luar negri Amerika Serikat yang pernah ada.79

15:47 WIB)
77Op. Cit.
78The White House, Op. Cit.
79Op. Cit.
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