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BAB II 

SEJARAH, PERKEMBANGAN, MISI DAN KERJASAMA 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA) DENGAN NEGARA 

LAIN 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan beberapa hal mendasar mengenai 

EPA, mulai dari sejarah didirikannya EPA, perkembangan hingga misi dan tema 

besar dari EPA itu sendiri dimana penulis coba memasukkan dinamika 

perkembangan EPA hingga dimulainya bantuan kepada negara lain terutama 

kerjasama dengan Indonesia. Pada bagian pertama penulis akan menjelaskan 

alasan dicetuskan nya ide untuk mendirikan lembaga lingkungan terpisah 

dikarenakan tanggung jawab undang-undang federal di Amerika Serikat 

diletakkan pada badan-badan eksekutif federal Amerika yang dibuat oleh kongres, 

badan-badan atau lembaga tersebut bertugas untuk mengajukan, membentuk dan 

menjalankan undang-undang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bagian 

berikutnya akan dijelaskan tema EPA yang menjadi alasan dimulainya kerjasama 

dengan negara lain dan kerjasama EPA dengan Indonesia, mulai dari 

penandatanganan MoU hingga kunjungan masing-masing pihak dan dimulainya 

kerjasama. 

2.1  Sejarah, Perkembangan, Misi dan Tema EPA 

2.1.1 Sejarah Environmental Protection Agency (EPA) 

Kondisi lingkungan di Amerika Serikat pada tahun 1960an berada pada 

saat dimana pohon dan hewan dikategorikan sebagai spesies yang terancam 
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punah, pada bulan Mei 1969 PBB memberi sepuluh tahun untuk mencegah 

terjadinya bencana lingkungan, PBB menyalahkan Amerika Serikat sebagai 

penyebab sebagian besar dari bencana lingkungan tersebut. Tidak sedikit 

masyarakat Amerika Serikat yang mengharapkan presiden saat itu yaitu presiden 

Nixon untuk mengadakan undang-undang baru yang lebih tangguh untuk 

menanggulangi permasalahan pemcemaran lingkungan yang terjadi. Disengat oleh 

pernyataan PBB dan tekanan dari masyarakat presiden Nixon menunjuk sebuah 

komite Gedung Putih pada Desember 1969 untuk mempertimbangkan apakah 

harus didirikan sebuah lembaga lingkungan terpisah.29 Pada saat yang sama pula 

kongress mengirimkan sebuah RUU baru kepada presiden Nexon yang dikenal 

sebagai National Environmental Policy Act (NEPA), tujuan dari NEPA antara 

lain:30 

a. Untuk menyatakan kebijakan nasional yang akan mendorong 

keharmonisan yang produktif dan menyenangkan antara manusia dan 

lingkungannya. 

b. Untuk mempromosikan usaha yang akan mencegah atau 

menghilangkan kerusakan lingkungan dan biosfer dan merangsang 

kesehatan dan kesejahteraan manusia. 

c. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang sistem ekologi dan 

sumber daya alam yang penting bagi bangsa dan negara. 

                                                             
29Jack Lewis, The Birth of EPA, diakses dalam https://archive.epa.gov/epa/aboutepa/birth-

epa.html (8/09/2016, 18:20 WIB) 
30Ibid . 
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Untuk memajukan tujuan tersebut NEPA mencanangkan adanya 

pembentukan Dewan Kualitas Lingkungan atau Council on Environmental 

Quality (CEQ). Dimana CEQ betugas untuk memberikan saran ahli kepada 

presiden mengenai masalah lingkungan. Namun, selain itu tugas utama dari CEQ 

adalah untuk memastikan bahwa agen-agen federal memenuhi kewajiban mereka 

di bawah NEPA, mengawasi pelaksanaan agen federal dari proses peninjauan 

dampak lingkungan dari rencana yang diajukan perusahaan, menerbitkan 

peraturan dan pedoman lain untuk agen-agen federal mengenai kepatuhan 

terhadap NEPA.31 

“SEC. 103. All agencies of the Federal Government shall 

review their present statutory authority, administrative 

regulations, and current policies and procedures for the purpose 

of determining whether there are any deficiencies or 

inconsistencies therein which prohibit full compliance with the 

purposes and provisions of this Act and shall propose to the 

President not later than July 1, 1971, such measures as may be 

necessary to bring their authority and policies into conformity 

with the intent, purposes, and procedures set forth in this Act.”32 

 

Dalam undang-undang NEPA pada bagian 1 pasal 103, menjelaskan 

mengenai kewajiban lembaga-lembaga federal dan agensi untuk kembali 

meninjau otoritas mereka dalam hukum saat itu baik administrasi maupun 

kebijakan apakah sesuai dengan maksud, tujuan dan prosedur dari undang-undang 

ini. Selama penerapannya NEPA telah mengalami beberapa kali amandemen 

hingga yang terakhir pada 31 Desember 2000. 

                                                             
31What is the National Environmental Policy Act?, diakses dalam https://www.epa.gov/nepa/what-

national-environmental-policy-act ((8/09/2016, 18:45 WIB) 
32NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY ACT OF 1969 (Public Law 91–190) [As Amended 

Through Dec. 31, 2000], diakses dalam: http://www.epw.senate.gov/nepa69.pdf  (28/20/2016. 

13:40 WIB) 
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NEPA ditandatangani oleh presiden Nixon pada tahun baru 1 Januari 

1970, dalam penerapan NEPA lembaga-lembaga mengevaluasi dampak social 

lingkungan dan ekonomi lingkungan terkait tindakan yang diusulkan mereka, 

NEPA juga memberikan kesempatan pada publik untuk meninjau dan 

mengevaluasi usulan dari lembaga maupun perusahaan tersebut. Secara khusus 

NEPA mewajibkan semua lembaga federal untuk menyiapkan tindakan federal 

untuk mempengaruhi kondisi kerusakan lingkungan pada saat itu, NEPA 

menyatakan bahwa permasalahan lingkungan merupakan permasalahan lembaga 

atau institusional. 

Beberapa bulan setelah ditandatanganinya NEPA tepat pada perayaan hari 

bumi pertama dimana masyarakat dari berbagai elemen turun kejalan untuk 

memaparkan kondisi kerusakan lingkungan, keberhasilan fenomenal Hari Bumi 

pertama ini memberi prioritas yang lebih besar dari sebelumnya untuk isu-isu 

lingkungan, banyak pendapat yang menyeruak bahwa dari pada membebankan 

permasalahan lingkungan pada semua lembaga federal akan lebih baik apabila 

dibentuk lembaga independen yang diperlukan untuk mengkoordinasikan semua 

inisiatif lingkungan. Presiden mengakui bahwa ia pada awalnya enggan untuk 

mengusulkan mendirikan lembaga independen baru namun banyaknya argumen 

untuk menempatkan kegiatan perlindungan lingkungan dibawah satu yurisdiksi 

atau lembaga yang independen perlahan menggoyahkan pemikirannya. 

Argumen- argument utama yang dilontarkan adalah akan adanya bias pada 

setiap keputusan yang dibuat masing-masing lembaga mengenai keputusan 

pemerintah tentang lingkungan hidup dan kemudian fokus yang sama tentang 
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objektivitas dari setiap departemen atau agen federal yang ada sebagai badan 

penetapan standar bagi lembaga-lembaga lainnya.33 Untuk menghindari kendala 

tersebut presiden Nixon akhirnya menyerukan untuk diadakannya agen atau badan 

yang kuat dan mandiri yang dapat membawa misi untuk menetapkan dan 

menegakkan standar perlindungan lingkungan, melakukan penelitian lingkungan, 

memberi bantuan kepada orang lain dalam memerangi pemcemaran lingkungan, 

dan membantu CQE dalam mengembangkan dan merekomendasikan kebijakan 

baru untuk perlindungan lingkungan. 

United State Environmental Protection Agency merupakan badan 

perlindungan lingkungan di Amerika Serikat yang didirikan pada 02 Desember 

1970. Lembaga berbasis lingkungan ini didirikan atas gagasan seorang pria 

bernama lengkap Gaylord Anton Nelson, Nelson merupakan senator Amerika 

Serikat pada tahun 1962-1981 yang selama masa jabatannya memperhitungkan 

isu lingkungan sebagai isu utama negara tersebut. Karena kecintaannya dengan 

lingkungan, pada 22 April 1970 Nelson memproklamasikan hari tersebut sebagai 

Hari Bumi (Earth Day), pada hari itu senator Nelson memprakarsai adanya 

demonstrasi mengenai kesehatan dan keberlangsungan lingkungan hidup yang 

diikuti oleh  20 juta warga Amerika Serikat.34 Gerakan tersebut berhasil 

mambawa isu lingkungan sebagai agenda nasional negara tersebut, anggota 

kongres baik dari kalangan republik maupun kalangan demokrat melakukan 

pembentukan badan federal baru yang bertugas untuk menanggulangi 

                                                             
33Jack Lewis, Loc. Cit., 
34EPA History: Earth Day, The first Earth Day in April 1970, diakses dalam: 

https://www.epa.gov/aboutepa/epa-history-earth-day (8/09/2016, 19:38 WIB) 
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permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada yaitu U.S. Environmental 

Protection Agency atau lebih sering disebut EPA.  

EPA memainkan peranan yang unik dalam proses penerapan undang-

undang kebijakan lingkungan Amerika Serikat atau NEPA tersebut dimana EPA 

memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan dokumen perundang-undangan  atau 

NEPA mereka sendiri. Overpopulasi dan industrialisasi mengakibatkan penurunan 

kualitas lingkungan hidup yang terus memburuk dan mengancam 

keberlangsungan hidup manusia pada saat itu sehingga adanya gerakan 

environmentalisme dipandang sebagai usaha untuk mengakhiri penurunan kualitas 

lingkungan hidup tersebut. EPA berkembang sebagai badan yang terus mengikuti 

strategi pengendalian pencemaran lingkungan yang ditetapkan administrator 

pertama EPA yaitu Wiliam D. Ruckelshaus.35 Pada saat diangkat sebagai 

administrator pertama EPA Ruckleshaus menyatakan bahwa misi utama dari EPA 

sangatlah sederhana yaitu membersihkan Amerika Serikat dan melindungi 

masyarakat Amerika Serikat dari bahaya polusi. 

2.1.2 Perkembangan Environmental Protection Agency (EPA) 

Pada awalnya masyarakat Amerika Serikat meragukan bahwa tindakan 

yang dirancang untuk membersihkan lingkungan dan melindungi kesehatan 

masyarakat dapat mengubah kebijakan, perekonimian dan kebebasan pribadi yang 

mana ketiga hal tersebutlah yang menjadi penyebab adanya pencemaran 

35Dennis C.Williams, The Guardian: EPA’s Formative Years 1970-1973, diakses dalam : 

https://archive.epa.gov/epa/aboutepa/guardian-epas-formative-years-1970-1973.html  (8/09/2016, 

21:08 WIB) 
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lingkungan, secara tidak langsung EPA pada saat itu diarahkan sebagai lembaga 

bangsa yang hanya bertugas untuk membersihkan polusi. Namun Pengalaman 

dengan Clean Air Act sejak tahun 1970 telah menunjukkan bahwa melindungi 

kesehatan masyarakat dan membangun ekonomi dapat berjalan beriringan. 

Program Clean Air Act telah menurunkan tingkat enam polutan umum seperti 

partikel, ozon, karbon monoksida, nitrogen dioksida dan sulfur dioksida serta 

berbagai polutan beracun.36 

Grafik 2.1 Emisi Polutan Udara Amerika Serikat

Sumber: Overview of the Clean Air Act and Air Pollution (EPA.gov) 

Gambar grafik di atas menunjukkan signifikasi penurunan emisi polusi 

udara semenjak didirikannya EPA dan diberlakukannya Clean Air Act, undang-

undang ini memberikan wewenang kepada EPA untuk mengeluarkan standarisasi 

kualitas udara serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi 

kesehatan masyarakat dan kesejahteraan umum dan untuk mengatur emisi polutan 

udara yang berbahaya. Pada grafik tersebut menunjukkan penurunan polutan 

udara sebesar 69% sejak tahun 1970 hingga tahun2014 dimana pengurangan emisi 

tersebut telah membawa perubahan kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat 

Amerika Serikat.  Perbaikan kualitas udara ini telah memungkinkan banyak 

                                                             
36Progress Cleaning the Air and Improving People's Health “The Clean Air Act has a proven 

record of public health and environmental protection since 1970”, Diakses dalam: 

https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/progress-cleaning-air-and-improving-peoples-health  

(10/19/2016, 14:15 WIB) 
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daerah negara itu untuk memenuhi standar kualitas udara nasional yang ditetapkan 

oleh EPA untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. 

Beberapa kasus yang EPA  hadapi dibeberapa kota di Amerika Serikat 

seperti Detroit, Atlanta dan Cleveland menemui titik buntu saat peringantan 180 

hari oleh EPA untuk kota-kota tersebut berhenti melanggar standar kualitas air 

federal negara tidak menemui hasil yang baik, Ruckelshaus memilih untuk 

menggunakan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (Department of Justice's) 

sebagai upaya terakhir.37  

Pada tahun pertama beroperasi EPA disebut telah menemukan 152 kasus 

pencemaran yang kebanyakan berhubungan dengan kasus pencemaran air oleh 

banyak pihak industrialis di Amerika Serikat, Ruckelshaus tahu bahwa efektivitas 

EPA bergantung pada tanggung jawab industri dan bisnis terhadap limbah yang 

mereka hasilkan. Sebelum didirikannya EPA pabrik-pabrik atau perusahaan dapat 

mencemari udara dengan asap hitam dan beracun atau membuang limbah beracun 

kesungai atau pengairan terdekat tanpa adanya hukum yang legal untuk 

menghentikan mereka. Hal tersebut mengesankan mengingat bagaimana EPA 

mempu mengambil posisi yang kuat itu hanya dalam masa awal didirikan, terlepas 

dari banyaknya kekacauan yang terjadi selama proses awal tersebut terutama pada 

bulan-bulan pertama. Saat ini EPA telah berkembang menjadi lembaga yang besar 

. 

                                                             
37 Ibid . 



43 
 

Tabel 2.1 Struktur Organisasi EPA

Sumber: About the Office of the Administrator ( EPA.gov) 

Dalam kelembagaan EPA terdiri dari beberapa bagian baik pada kantor 

pusat maupun di kantor dinegara-negara bagian di Amerika Serikat, mulai dari 

Office of the Administrator (OA), kantor administrator ini berfungsi untuk 

memberikan dukungan eksekutif dan logistic untuk administrator EPA. OA 

mendukung kepemimpinan program dan kegiatan untuk melindungi kesehatan 
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manusia dan lingkungan EPA, selain administrator juga terdapat wakil 

administrator, kepala staff, asosiasi wakil administrator dan lain-lain.38  

Office of Administration and Resources Management (OARM) berperan 

untuk memberikan kepemimpinan nasional, kebijakan, dan pengelolaan berbagai 

fungsi dukungan penting bagi EPA, termasuk manajemen sumber daya manusia, 

kegiatan akuisisi atau pengambil alihan, memberikan manajemen, perlindungan 

fasilitas EPA dan aset nasional yang penting.39 Office of Air and Radiation 

(OAR), mengembangkan program nasional, kebijakan, dan peraturan untuk 

mengendalikan polusi udara dan paparan radiasi. OAR berkaitan dengan 

pencegahan polusi dan efisiensi energi, kualitas udara dalam ruangan dan luar 

ruangan, polusi udara industri, polusi dari kendaraan dan mesin, hujan asam, 

penipisan ozon stratosfir, perubahan iklim, dan proteksi radiasi. OAR juga 

bertanggung jawab untuk mengelola Clean Air Act, UU Energi Atom.40  

Selain ketiga kantor pusat tersebut masih ada sepuluh kantor pusat lainnya 

yang bertugas pada bagiannya masing-masing antara lain, Kantor Keselamatan 

Kimia dan Pencegahan Pencemaran (OCSPP), Kantor Chief Financial Officer 

(OCFO), Kantor Jaminan Penegakan dan Kepatuhan (OECA), Kantor Informasi 

Lingkungan (OEI), Kantor General Counsel (OGC), Kantor Inspektur Jenderal 

(OIG), Kantor Urusan Tribal dan Internasional (OITA), Kantor Pertanahan dan 

                                                             
38 About the Office of the Administrator, diakses dalam https://www.epa.gov/aboutepa/about-

office-administrator (8/10/2016, 10:28 WIB) 
39 About the Office of Administration and Resources Management (OARM), diakses dalam: 

https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-administration-and-resources-management-oarm 

(8/10/2016, 10:28 WIB) 
40 About the Office of Air and Radiation (OAR), diakses dalam: 

https://www.epa.gov/aboutepa/about-office-air-and-radiation-oar (8/10/2016, 10:28 WIB) 
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Emergency Management (OLEM), Kantor Penelitian dan Pengembangan 

(ORD),dan Kantor Air (OW), dan juga beberapa kantor regional di negara-negara 

bagian Amerika Serikat.41 

2.1.3 Misi dan Tema Environmental Protection Agency (EPA) 

Sebagai sebuah lembaga, EPA memiliki misi dan tema sebagai pedoman 

dalam beroperasi. Misi utama EPA adalah untuk melindungi kesehatan manusia 

dan lingkungan, selain itu tujuan lain EPA antara lain adalah untuk memastikan 

bahwa semua masyarakat Amerika Serikat dilindungi dari resiko yang signifikan 

terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dimana mereka tinggal, belajar dan 

bekerja, EPA juga digunakan sebagai upaya untuk mengurangi resiko kerusakan 

lingkungan dengan didasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia selain itu 

EPA juga bertujuan untuk menjadi undang-undang federal yang melindungi 

kesehatan manusia dan lingkungan yang ditegakkan secara adil dan efektif. 

Tujuan lainnya adalah sebagai pertimbangan integral perlindungan lingkungan 

dalam kebijakan Amerika Serikat mengenai sumberdaya alam, kesehatan 

manusia, pertumbuhan ekonomi, energi, transportasi, pertanian, industri, dan 

perdagangan internasional dimana hal-hal tersebutlah sebagai faktor-faktor yang 

dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan lingkungan.42 

Misi lain dari EPA adalah memastikan semua masyarakat, individu, bisnis, 

negara, daerah dan pemerintahan memiliki akses terhadap informasi yang akurat 

                                                             
41EPA Organization Chart, diakses dalam: https://www.epa.gov/aboutepa/epa-organization-chart 

(8/10/2016, 10:28 WIB) 
42Our Mission and What We Do, diakses dalam: https://www.epa.gov/aboutepa/our-mission-and-

what-we-do  (8/10/2016, 13:08 WIB) 
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dan memadai untuk berpartisipasi secara efektif dalam mengelola kesehatan 

manusia dan resiko kerusakan lingkungan, serta memberikan kontribusi terhadap 

pembuatan komunitas dan ekosistem yang beragam dan berkelanjutan juga 

membuat Amerika Serikat Serikat memegang peran kepemimpinan dalam bekerja 

dengan negara lain untuk melindungi lingkungan global. Untuk mencapai 

misinya, EPA mengembangkan dan menegakkan peraturan yang ditulis oleh 

kongres, walau terkadang pada saat EPA menetapkan standar nasional, negara 

bagian dan suku-suku gagal untuk memenuhi standar tersebut  sehingga EPA akan 

turun tangan untuk membantu dalam memahami persyaratan standar nasional 

tersebut. 

Berbeda dengan misinya, EPA mengusungkan tema “Meeting the 

Challenge Ahead” dimana didalam tema terebut terdapat beberapa target, antara 

lain: 43 

a. Membuat perubahan yang nyata di dalam komunitas di seluruh negara, 

dengan bekerja setiap harinya dan bergandengan tangan dengan 

lembaga federal lainnya, negara, suku bangsa dan masyarakat lokal 

untuk meningkatkan kesehatan keluarga Amerika Serikat dan 

melindungi lingkungan setiap komunitas satu persatu diseluruh negeri. 

b. Mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas air. EPA akan 

bekerja secara keseluruhan dalam kemitraan dengan lembaga-lembaga 

lain dan akan menghiraukan perintah presiden mengenai penindakan 

                                                             
43EPA's Themes - Meeting the Challenge Ahead, diakses dalam: 

https://www.epa.gov/aboutepa/epas-themes-meeting-challenge-ahead (8/10/2016, 13:08 WIB) 
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terhadap perubahan iklim dimana EPA akan bekerja untuk mengurangi 

polusi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya. EPA akan 

membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara, suku dan 

masyarakat local untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur local 

sebagai bagian dari komunitas berkelanjutan EPA. Upaya 

penanggulangan internasional ini, sebagai komponen utama dari 

pekerjaan EPA. Kerjasama dalam pengurangan polusi akan 

memaksimalkan kinerja untuk memberikan kesehatan dan perbaikan 

kualitas udara. 

c. Mengambil tindakan atas racun dan keselamatan bahan kimia, dengan 

menjaga masyarakat aman dan sehat dengan mengurangi resiko yang 

terkait dengan paparan bahan kimia baik dalam bidang perdagangan, 

lingkungan indoor dan outdoor serta produk-produk dan makanan. 

EPA juga harus melaksanakan Toxic Substances Control Act 

semaksimal mungkin dalam waktu deka tuntuk mengawasi pengenalan 

dan penggunaan pestisida, mengurangi risiko radium, mengidentifikasi 

resiko kesehatan anak-anak di sekolah-sekolah dan rumah-rumah, dan 

meningkatkan praktik manajemen kimia akan tetap relevan misi utama 

EPA. EPA juga harus meningkatkan pelacakan dan pengelolaan 

limbah berbahaya melalui sistem pelacakan modern e-Manifest dan 

terus meningkatkan kemampuan dalam memonitor emisi udara untuk 

memberikan masyarakat informasi yang mereka butuhkan untuk 

memahami dan meminimalkan dampak yang merugikan kesehatan. 
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d. Melindungi Air: sumber daya terbatas yang berharga: Mengingat 

besarnya kebutuhan infrastruktur air bangsa dan bukti substansial 

bahwa kemajuan untuk memajukan air bersih dan target air minum 

yang aman di Amerika Serikat Serikat terhenti, ada kebutuhan yang 

jelas untuk menghidupkan kembali upaya untuk meningkatkan kualitas 

air. 

e. Meluncurkan era baru negara, suku dan kemitraan lokal. Adanya 

pemerintahan yang baik, sumberdaya yang langka mengharuskan EPA 

bekerjasama dengan negara-negara, suku, pemerintah daerah dan 

badan-badan federal sebagai usaha perlindungan lingkungan negara 

dan u tuk menjamin efisiensi,efektivitas, dan koordinasi dalam upaya 

yang tumpang tindih dan saling melengkapi. 

f. Menyambut EPA sebagai Organisasi nyata yang Tinggi: Untuk 

memenuhi misinya, EPA harus mempertahankan dan menarik tenaga 

kerja masa depan, modern, dan memanfaatkan alat-alat baru dan 

teknologi. Ini akan menjadi penting karena keputusan kebijakan yang 

dibuat, aturan diundangkan dan diimplementasikan, kontrak yang 

berlaku, dana hibah didistribusikan, bantuan teknis disediakan, 

kepatuhan dipromosikan, ilmu dipelajari dan diintegrasikan ke dalam 

pengambilan keputusan, penyuluhan yang dilakukan, penelitian 

direncanakan dan didanai, dan personil dipekerjakan, dilatih dan 

didukung untuk meningkatkan kinerja mereka. Singkatnya, dengan 

dalam setiap "transaksi" yang dilakukan dalam EPA dan di antara EPA 
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dan dunia luar, harus ditambahkan ke tenaga kerja EPA, dan orang-

orang yang EPA layani. 

g. Bekerja Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan: pendekatan 

tradisional yang dilakukan oleh EPA untuk pengurangan resiko dan 

pengendalian pencemaran untuk memberikan kualitas lingkungan yang 

luas dan jangka panjang. Serta upaya berbasis intensif untuk 

mendukung peraturan dasar yang solid dan meninjau peraturan baru. 

2.2  Alasan Kerjasama EPA dengan Negara Lain 

Teori Institusionalisme menekankan bahwasanya institusi ataupun 

organisasi internasional berperan dalam sistem internasional dimana organisasi 

memiliki kemampuan untuk mendapatkan  negara untuk bekerja sama tanpa 

adanya perbedaan antara politik tinggi seperti isu keamanan dan politik rendah 

seperti permasalahan lingkungan. Sebagai sebuah instansi EPA juga berkeinginan 

untuk berperan dalam sistem internasional, dalam tema yang dijunjung EPA 

terdapat beberapa sasaran dimana didalam sasaran tersebut menyebutkan adanya 

keinginan dan upaya untuk bekerjasama dengan pihak lain diluar negara Amerika 

Serikat dalam rangka untuk menyelesaikan isu-isu lingkungan yang menjadi 

perhatian bersama, tema yang diusung oleh EPA adalah Meeting the Challenge 

Ahead dimana EPA bersiap sebagai lembaga yang dapat memenuhi tantangan 

yang ada di masa depan. Dalam tema tersebut EPA menyebutkan beberapa target 

yang akan dicapai EPA nantinya, target-target tersebut tidak hanya berisikan 

mengenai upaya EPA dalam memperbaiki kondisi lingkungan Amerika Serikat 
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saja namun juga berisikan keinginan EPA untuk menjalin kerjasama dengan pihak 

luar untuk memperbaiki kondisi lingkungan dunia internasional. 

“Launching a New Era of State, Tribal and Local Partnerships”,44 

merupakan salah satu target yang tercantum dalam tema besar EPA, dimana EPA 

diharuskan bekerjasama dengan negara-negara, suku bangsa, pemerintah daerah 

serta lembaga-lembaga yang merupakan badan perlindungan lingkungan untuk 

menjamin efisiensi, efektivitas dan koordinasi dalam upaya yang lebih efisien dan 

menetapkan prioritas bersama dalam mengelola sumber daya. “Working Toward a 

Sustainable Future”45 dalam tema ini EPA mengajak untuk bersama-sama 

bekerjasama menuju masa depan yang berkelanjutan dengan mengurangi resiko 

dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk kualitas hidup yang lebih 

baik, dimana dalam kerjasama ini akan memerlukan perhatian lebih untuk 

meningkatkan sinergi dan solusi jangka panjang. EPA bersama-sama akan 

memadukan upaya dengan komitmen baru yang inovatif, penggunakan data dan 

informasi yang lebih baik, kemitraan, konstituen baru yang diperluas dan juga 

diadakannya pendidikan mengenai lingkungan. Kerjasama lembaga dengan 

masyarakat internasional akanmendapatkan keuntungan berupa pendekatan 

dimana praktek-praktek berkelanjutan dan isu-isu bersama menjadi agenda utama 

dalam kerjasama. 

EPA melakukan program kerjasama bilateral dengan negara-negara lain di 

seluruh dunia. Program-program ini memungkinkan negara-negara lain terutama 

                                                             
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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negara-negara dengan ekonomi dalam transisi berkembang untuk mendapatkan 

keuntungan dari pengalaman AS dalam mengembangkan program lingkungan 

yang tepat dan efektif. Negara-negara yang berkerja sama dengan EPA antara 

lain: 46 

a. Antartika, seperti yang dipersyaratkan oleh Antartika Sains, Pariwisata, 

dan Konservasi pada tahun 1996, EPA telah mengeluarkan peraturan yang 

diadakan untuk penilaian dampak lingkungan dari kegiatan non-

pemerintah (termasuk pariwisata) di Antartika, dan yang 

mengkoordinasikan review informasi dan penilaian dampak lingkungan 

yang diterima dari pihak lainnya . Kegiatan ini disebut dalam Protokol 

Perlindungan Lingkungan untuk Perjanjian Antartika tahun 1959. 

b. Asia-Pasifik, keterlibatan EPA di kawasan Asia-Pasifik membantu 

menjaga lingkungan domestik dan melindungi kesehatan warga negara-

negara kawasan dan mengatasi masalah lingkungan global; dan 

meningkatkan keamanan produk dan makanan. Negara-negara tersebut 

antara lai adalah Australia, China. Taiwan, Hong kong, India, Indonesia, 

Jepang, Korea, Singapur, Thailand dan Vietnam 

c. Amerika Latin dan Karibia, program Amerika Latin dan Karibia (LAC) 

menyediakan alat lingkungan dan informasi untuk membangun kapasitas 

pemerintah LAC dan organisasi masyarakat sipil untuk mengurangi 

degradasi lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, 

                                                             
46 International Cooperation, Where EPA Works Around the World, diakses dalam: 

https://www.epa.gov/international-cooperation/where-epa-works-around-world (2/01/2017, 20:13 

WIB) 
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populasi dan ekosistem yang rentan. Negara-negara tersebut antara lain 

adalaj Brazil, Chile, dan Amerika Tengah 

d. Rusia, EPA telah bekerja sama dengan Rusia, Asia Tengah, Kaukasus dan 

Ukraina selama lebih dari 20 tahun dengan pemerintah dan organisasi non-

pemerintah di bidang lingkungan, ilmu pengetahuan dan masalah 

teknologi  

e. Eropa , Amerika Serikat dan Eropa telah lama menikmati hubungan 

ekonomi dan politik, mengatasi dampak lingkungan dari keprihatinan 

bersama, dan menghadapi peluang dan tantangan yang serupa. Dengan 

bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, AS dan Eropa dapat 

meningkatkan upaya perlindungan lingkungan masing-masing sekaligus 

menciptakan lingkungan yang bersih di kedua benua dan di seluruh dunia. 

f. Timur Tengah, Kerjasama lingkungan EPA di Timur Tengah berfokus 

pada pembangunan kapasitas di tata kelola lingkungan, polusi air dan 

keamanan air, bahan bakar bersih dan kendaraan, partisipasi publik, dan 

pencegahan polusi.negara Timur Tengah yang ikut berpartisispasi adalah 

Maroko, Mesir, dan Israel. 

g. Amerika Utara, tiga negara Amerika Utara terlibat dalam berbagai 

kemitraan untuk melindungi lingkungan bersama. EPA 

mengimplementasikan kesepakatan lingkungan dan kerangka kerja 

koperasi baik secara bilateral maupun trilateral dengan mitra benua lain. 

Bersama-sama, misi EPA adalah untuk meningkatkan kualitas hidup bagi 

semua warga negara dan untuk melindungi ekosistem di Amerika Utara. 
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h. Afrika, program lingkungan EPA di Afrika difokuskan pada mengatasi 

tumbuhnya masalah polusi perkotaan dan industri Afrika, seperti kualitas 

udara, kualitas air, limbah elektronik dan udara dalam ruangan yang 

berasal dari tungku. 

2.2.1  Kerjasama EPA dengan Indonesia 

Kunjungan administrator EPA Lisa Jackson ke Jakarta pada Oktober 2009 

untuk mewakili presiden Obama dalam pelantikan presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono adalah pembuka jalur kerjasama antara EPA dan Indonesia, dalam 

kunjungannya Jackson bertemu denga Dr. Emil Salim penasehat lingkungan 

presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu untuk mendengar mengenai 

tantangan lingkungan Indonesia. Kemudian pada bulan Januari 2010 EPA 

mengutus asisten administrator EPA bisang kerjasama internasional, Michelle 

Depass ke Jakarta untuk meningkatkan kerjasama EPA dan Indonesia sebagai 

tindak lanjut dari kunjungan administrator EPA pada tahun 2009. Dalam 

kunjungan ini EPA dan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia sepakat untuk 

bekerja sama pada bidang lingkungan termasuk kualitas udara dan proyek-proyek 

tata kelola lingkungan. 

Pada Juni 2011 EPA menandatangani Memorandum of Understanding 

(MoU) atau nota kesepakatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia 

untuk bekerja sama dalam perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber 

daya alam yang berkelanjutan. MoU ini ditandatangani oleh duta besar Amerika 

Serikat Serikat Scot Marciel atas nama EPA. Perjanjian ini menciptakan kerangka 
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kerja sama yang luas antara EPA dan KLH dalam berbagai prioritas bersama 

termasuk kualitas udara, tata kelola lingkungan, dan pengurangan bahan 

beracun.47 Kegiatan yang diatur oleh MoU ini akan mencakup kerjasama untuk 

mengurangi paparan bahan kimia beracun, mengatasi polusi lintas batas, dan 

memperkuat lembaga-lembaga lingkungan di Indonesia. 

Setelah penandatanganan kesepakatan tersebut EPA dan Indonesia 

beberapa kali mengadakan pertemuan dan kunjungan guna menjalankan isi dari 

MoU tersebut, antara tahun 2011-2012 EPA dan KLH berfokus pada program-

program bersama pertukaran teknis atau bantuan teknis, pengurangan merkuri 

atau gas beracun, pengembangan nilai dampak lingkungan, dan pengelolaan 

limbah berbahaya. Kunjungan tidak hanya dilakukan oleh EPA namun juga oleh 

delegasi dari KLH ke pusat penelitian EPA, delegasi Indonesia berencana untuk 

menggunakan informasi yang didapat untuk diimplementasikan dalam rencana 

kerja EPA-KLH 2013-2014. 

Pada bulan Juni 2014, EPA menyambut delegasi tingkat tinggi dari KLH 

Indonesia pada 16-19 Juni 2014. Delegasi ini dipimpin oleh wakil menteri 

Indonesia untuk Limbah Berbahaya dan Pengelolaan Limbah Padat, dan Kepala 

Biro Perencanaan dan Kerjasama Internasional Indonesia. Tujuan dari kunjungan 

kunjungan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama di bawah MoU EPA-KLH  

dan mulai membahas bidang prioritas kerjasama untuk 2015-2016.48 Selama 

                                                             
47 International Cooperation: EPA Engagements with Indonesia, diakses dalam : 

https://www.epa.gov/international-cooperation/epa-engagements-indonesia#site  (8/10/2016, 15:28 

WIB) 
48 Ibid.  
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kunjungan tersebut, EPA dan KLH mengulas kemajuan kerangka kerja 2013-

2014, termasuk pertukaran teknis pada penanggulangan dampak lingkungan dan 

pelatihan penegakan lingkungan.  EPA dan KLH juga membahan daerah-daerah 

yang akan diprioritaskan dalam kerangka kerja ini. 

Pada bulan September 2014, EPA dan KLH mengunjungi dua situs yang 

terkontaminasi di Indonesia, salah satu situs yang terkontaminasi oleh tumpahan 

minyak dan lainnya terkontaminasi peleburan logam skala kecil. Kunjungan ini 

berlangsung antara 21 -29 September 2014, setelah kunjungan ini tim EPA 

memberikan persentasi di situs remediasi atau perbaikan dimana EPA 

memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk kedua situs tersebut yang akan 

diterapkan olehg KLH nantinya. 

Permasalahan lingkungan pada dasarnya merupakan permasalahan yang 

dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, dikarenakan pembangunan negara 

yang dilakukan sedikit banyak menyebabkan perubahan lingkungan. Oleh karena 

itu negara secara sadar melakukan usaha-usaha dalam memperbaiki lingkungan 

yang rusak tersebut salah satunya adalah dengan mendirikan badan yang dibentuk 

khusus untuk menanggulangi permasalahan lingkungan di negaranya, di Indonesia 

sendiri badan yang dibentuk negara untuk permasalahan lingkungan disebut 

Kementerian Lingkungan Hidup sementara di Amerika Serikat badan yang sejalan 

dengan tugas KLH Indonesia disebut EPA. Masalah lingkungan Indonesia yang 

dihadapi oleh KLH tidaklah separah permasalahan lingkungan yang terjadi di 

Amerika Serikat, namun Indonesia tetap menerima tawaran bantuan dari EPA 

dalam pembersihan lingkungan yang rusak di Indonesia. Selama beberapa tahun 



56 
 

belakangan sejak ditanda tangani nya MoU pada tahun 2011 KLH dan EPA sudah 

melakukan beberapa kerjasama dalam bidang lingkungan baik itu berupa 

kunjungan untuk melakukan dialog, pemberian informasi mengenai penanganan 

kerusakan lingkungan dan juga bantuan langsung untuk saling membantu dalam 

penanganan kerusakan lingkungan. 

Pada Bab 2 ini penulis telah memaparkan dan menjelaskan mengenai 

sejarah dan perkembangan EPA juga misi dan tema EPA itu sendiri, penulis juga 

menjelaskan mengenai alasan dimulainya kerjasama dan bantuan terhadap negara 

lain dan juga awal mula dilakukannya kerjasama antara EPA dengan Indonesia 

sejak tahun 2011 paska ditandatanganinya MoU antara kedua belah pihak. Oleh 

karena itu pada bab selanjutnya penulis akan memaparkan dan menjelaskan 

mengenai kerjasama yang dilakukan EPA dan KLH Republik Indonesia dalam 

upaya pemulihan lahan terkontaminasi di salah satu kota di Indonesia yaitu kota 

Tarakan Kalimantan Utara agar berkesinambungan dengan pembahasan 

sebelumnya pada Bab 2 mengenai kerjasama kedua belah pihak. Tidak hanya 

menjelaskan mengenai kerjasama yang telah disebutkan, penulis juga akan 

memaparkan mengenai kronologis permasalahan lingkungan yang terjadi hingga 

diberikannya bantuan oleh EPA melalui KLH. 

 




