
Persetujuan Barack Obama terhadap Paris Agreement 2015 
 
 

Tedi Bagus Prasetyo Mulyo 
Universitas Airlangga 

 
 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian berfokus pada latar belakang Obama menyetujui Paris Agreement 2015 
menggunakan kewenangan sole executive agreement. Keputusan Obama menyetujui Paris 
Agreement bertolak belakang dengan beberapa konsensus global merespon perubahan 
iklim, seperti Protokol Kyoto dan Bali Roadmap. Keputusan ini merupakan kecenderungan 
baru Amerika Serikat (AS) dalam merespon perubahan iklim dan dapat dikaji 
menggunakan teori poliheuristik, serta dikombinasikan dengan analisis pada kontestasi 
kekuatan, kepentingan, dan gagasan di tingkatan masyarakat AS. Argumentasi yang 
diajukan adalah keputusan tersebut dilatarbelakangi dua alasan. Pertama, ideologi politik 
Obama membatasi alternatif kebijakan pada opsi kooperatif terhadap rezim perubahan 
iklim global. Kedua, adanya kontestasi agensi domestik di tingkatan masyarakat yang 
memunculkan elemen dominan dan ditransformasikan menjadi kebijakan yang kooperatif 
terhadap rezim perubahan iklim global oleh Obama. Penelitian ini menyimpulkan, ideologi 
politik liberal Obama membangun persepsi mengenai korelasi perubahan iklim dengan 
aktivitas manusia, terinternalisasi dalam definisi kebijakan dan kepentingan nasional, 
sehingga menjadi panduan imperatif bagi Obama untuk menyetujui Paris Agreement. 
 
Kata Kunci: Ideologi Politik, Obama, Paris Agreement, Kebijakan Luar Negeri, Perubahan 
Iklim. 
 
 
This research focuses on the background of Obama's acceptance of the Paris Agreement 2015 
exercising his authority of sole executive agreement. Obama's decision to accept this 
agreement contrasts with some of the global climate consensus, such as Kyoto Protocol and 
Bali Roadmap. This decision is a new trend of the United States (US) response to climate 
change and could be studied using poliheuristic theory, combined with an analysis of the 
contestation of power, interests, and ideas at the US public level. The proposed argument is 
that the decision is based on two reasons. First, Obama's political ideology limits policy 
alternatives to cooperative options towards global climate change regimes. Secondly, the 
presence of domestic agency contestation at the US public level raises the dominant element 
and is transformed into a cooperative policy towards the global climate change regime by 
Obama. The study concludes that Obama's liberal political ideology builds perceptions of the 
correlation between climate change and human activity, internalized in the definition of 
national policies and interests, so that it becomes an imperative guide for Obama to accept  
the Paris Agreement. 
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Amerika Serikat (AS) di bawah Pemerintahan Barack Obama menunjukkan kecenderungan 
baru dalam merespon perubahan iklim. Pada 3 September 2016, AS menyetujui Paris 
Agreement yang diadopsi melalui Conference of Parties ke-21 (COP21) United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2015 di Paris, Prancis (UNFCCC, 
2016). Langkah tersebut merupakan terobosan yang diambil AS dibandingkan dengan upaya 
konsensus UNFCCC sebelumnya, yakni Protokol Kyoto (1997) dan Bali Roadmap (2007). 
Protokol Kyoto merupakan satu-satunya mekanisme global yang bertujuan mengurangi emisi 
gas rumah kaca dan diimplementasikan hingga tahun 2012. Hingga akhir masa komitmen, AS 
tidak meratifikasi Protokol Kyoto dengan dalih ketiadaan dan diperlukan komitmen 
berimbang bagi negara berkembang (Djalal, 2008: 353). Sementara, Bali Roadmap secara 
esensial memuat langkah-langkah strategis yang menjadi panduan dalam merespon 
perubahan iklim melalui berbagai ranah negosiasi, guna mewujudkan masa depan yang aman 
dari ancaman perubahan iklim. Menjadi bagian dari Bali Roadmap, diadopsi pula Bali Action 
Plan, yakni kerangka yang memuat proses negosiasi lanjutan terstruktur dan bertujuan untuk 
merespon perubahan iklim pada masa sekarang, hingga, dan setelah tahun 2012 (UNFCCC, 
2014). AS mulanya menyatakan tidak akan bergabung dalam konsensus ini sebagaimana 
pernyataan Paula Dobrianksi, ketua delegasi AS berikut: "The United States cannot go along 
with the consensus." Setelah melalui perundingan sulit dan panjang, ketua delegasi AS 
kemudian menyatakan sepakat pada konsensus sebagaimana kutipan berikut: "We (The 
United States) will go forward and join the consensus." (Djalal, 2008: 364).  
 
Pola kebijakan AS terhadap Protokol Kyoto dan Bali Roadmap bertolak belakang dengan 
sikap dan kebijakan yang diterapkan pada Paris Agreement. Tidak semata menyetujui, AS—
bersamaan dengan Tiongkok—sebagai dua negara kontributor emisi gas rumah kaca terbesar 
di dunia, menjadi salah satu negara yang paling awal meratifikasi Paris Agreement (Phillips 
et al., 2016). Berada di urutan ratifikasi teratas bersama negara-negara yang paling rentan 
terdampak oleh perubahan iklim; keputusan ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa AS 
benar-benar mengambil langkah signifikan dalam persetujuan global tersebut. Obama 
menilai keputusan ini merupakan langkah penting, bersejarah, dan menjadi warisan 
pemerintahan dalam politik luar negeri AS. Pasalnya, Paris Agreement bagi AS tergolong 
dalam kesepakatan tunggal eksekutif (sole executive agreement), yakni persetujuan yang 
disepakati oleh lembaga eksekutif tanpa melalui proses masukan dan partisipasi dari kongres 
(Northrop dan Smith, 2016: 4). Melalui sole executive agreement, Obama hanya berkewajiban 
menyampaikan naskah persetujuan kepada kongres dalam waktu 60 hari setelah persetujuan 
tersebut berlaku dan mengikat (Garcia, 2015).  
 
Kendati demikian, sikap unilateral Obama menyetujui Paris Agreement menghadapi kritik 
dari jajaran gubernur negara bagian dan kongres. Sejumlah 24 gubernur negara bagian AS 
mengajukan tuntutan untuk menangguhkan implementasi CPP—instrumen utama AS untuk 
memenuhi komitmen dalam Paris Agreement—kepada Mahkamah Agung AS, serta 
mempertanyakan legalitas kewenangan EPA dalam CPP. Tuntutan ini kemudian dikabulkan 
oleh Mahkamah Agung AS pada 9 Februari 2016. Selain itu, Senator Jim Inhofe representasi 
Oklahoma dan sebagai Ketua Senate Environment and Public Works (EPW) menyatakan, 
keputusan Obama menyetujui Paris Agreement ditentang oleh suara mayoritas kongres 
(Inhofe, 2016). Pernyataan Inhofe kemudian dimanifestasikan dalam surat resmi bersama 
Senator David Vitter representasi Louisiana, Senator John Barrasso representasi Wyoming, 
dan 25 senator lain kepada Menteri Luar Negeri AS John Kerry, menuntut Pemerintahan 
Obama mematuhi prosedur legal dan membatalkan komitmen pendanaan melalui agensi 
PBB. Menanggapi tuntutan ini, Kerry menyatakan Pemerintahan Obama telah melakukan 
tindakan tepat dengan menyetujui Paris Agreement, karena sejalan dengan mayoritas 
penduduk AS yang percaya perubahan iklim benar terjadi dan menuntut aksi konkret 
pemerintah. Kerry menyatakan pula dalam pidato di salah satu sesi COP22 di Maroko tahun 
2016, bahwa kelompok skeptis terhadap perubahan iklim sepatutnya menyadari sesuatu 
sedang terjadi dengan mengamati kenaikan suhu bumi dalam tiga dekade terakhir (Neslen & 
Harvey, 2016). Merujuk pada publikasi National Aeronautics and Space Administration 



(NASA), secara berurutan tahun 2014, 2015, dan 2016 tercatat sebagai tahun terpanas rata-
rata permukaan bumi global (NASA, 2017). NASA menekankan bahwa pendorong utama 
kenaikan suhu bumi adalah peningkatan konsentrasi karbondioksida (CO2) dan emisi gas 
rumah kaca lain terkait aktivitas manusia di atmosfer. 
 
Menimbang keputusan Obama dengan pro dan kontra di atas, analisis latar belakang yang 
mendasari keputusan Obama menyetujui Paris Agreement merupakan aspek esensial untuk 
dipahami. Urgensi ini mengingat keikutsertaan dan komitmen AS sebagai negara dengan 
emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia berdampak signifikan pada Paris Agreement 
untuk memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak terlibat. Lebih lanjut, pola 
kebijakan luar negeri AS dalam merespon perubahan iklim ini merupakan kecenderungan 
baru yang menimbulkan jeda pemahaman, serta memerlukan penjelasan komprehensif 
terkait relasi alasan dan strategi AS yang diproyeksikan untuk mencapai kepentingan tertentu. 
 
 

Ideologi Politik Obama sebagai Determinan Menyetujui Paris Agreement 
 
Konsep ideologi memiliki berbagai definisi dan diasosiasikan dengan beragam fungsi. Berasal 
dari disiplin Antropologi, ideologi dimaknai sebagai sistem kepercayaan kompleks dan 
dogmatis yang mengarahkan interpretasi, rasionalisasi, dan justifikasi perilaku (Hinich dan 
Munger, 1994: 10). Oleh sebab itu, ideologi berperan membentuk pemahaman aktor terhadap 
dunia dan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan. Sementara, ideologi politik 
didefinisikan Terence Ball dan Richard Dagger (2014: 4) sebagai seperangkat gagasan 
koheren dan menyeluruh yang menjelaskan dan mengevaluasi kondisi sosial, 
mengidentifikasi posisi aktor dalam masyarakat, serta membentuk tindakan sosial politik. 
Ideologi politik menyederhanakan kenyataan yang kompleks dan dalam ruang lingkup yang 
luas, sehingga aktor dapat memilah dan membatasi alternatif kebijakan tersedia. 
 
Merujuk pada left-right ideological continuum, ideologi politik yang diyakini dua partai 
dominan peserta pemilihan umum di AS adalah liberal (left) dan konservatif (right). Relasi 
keduanya bersifat dikotomis dan memiliki perbedaan fundamental dalam memandang 
konsep kesetaraan (equality) serta kebebasan (liberty) (Calin, 2010: 62). Dikotomi tersebut 
mengerucut pada proposisi Rathbun (2004: 18-21) yang menyatakan bahwa ideologi politik 
liberal cenderung bersifat inklusif, kooperatif, dan multilateralis; sementara ideologi politik 
konservatif cenderung bersifat eksklusif, koersif, dan unilateralis. Secara spesifik, ideologi 
politik Obama kemudian dapat dianalisis melalui rencana kebijakan Partai Demokrat AS pada 
pemilihan umum presiden 2008 dan 2012 untuk mempertegas posisi Obama pada left-right 
ideological continuum; sehingga memicu kebijakan luar negeri dalam merespon perubahan 
iklim yang kooperatif dan konsisten dengan komitmen UNFCCC. Mengingat, rencana 
kebijakan Partai Demokrat merupakan dokumen resmi yang disahkan melalui konvensi 
nasional, sehingga menggambarkan ideologi politik dan kebijakan Obama selama lima tahun 
pada masing-masing periode menjabat (Klingemann, et al., 2006: xvi).  
 
Mengacu pada analisis Amy Below (2008: 13), pengaruh ideologi politik pengambil kebijakan 
dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri di bidang lingkungan hidup dapat dikaji 
menggunakan teori poliheuristik. Teori ini mengombinasikan mekanisme heuristik 
pengambil kebijakan dalam memilah dan mengeliminasi alternatif, dengan mekanisme 
pilihan rasional yang dibentuk oleh estimasi subjektif pemimpin (Mintz, 2004: 3-4). Pada 
mekanisme pertama, alternatif akan dieliminasi jika alternatif tersebut tidak sesuai dengan 
ideologi politik pengambil kebijakan. Selanjutnya, pada mekanisme kedua, alternatif yang 
tersisa akan dipertimbangkan melalui kalkulasi cost-benefit, sehingga kebijakan yang 
dihasilkan dapat memaksimalkan kepentingan, paling berguna, dan paling bernilai bagi 
pengambil kebijakan. Secara esensial, ideologi politik membentuk cara pandang pengambil 
kebijakan terhadap realitas di dunia, membangun agenda prioritas pengambil kebijakan, serta 
memproyeksikan strategi untuk mencapai prioritas tersebut. Pada tema kebijakan lingkungan 



hidup dan perubahan iklim, ideologi politik menjalankan empat fungsi determinasi pada 
proses pengambilan kebijakan luar negeri (Ball dan Dagger, 2014: 4-6). Pertama, ideologi 
politik Obama berperan menjelaskan fenomena pemanasan global dan perubahan iklim 
sebagai perubahan lingkungan hidup yang nyata. Obama mengakui peran ilmuwan dan ilmu 
pengetahuan sebagai rujukan valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjelaskan 
fenomena tersebut, sekaligus memahami keterkaitan kausal dengan aktivitas manusia sejak 
masa industrialisasi. Ideologi politik Obama kemudian memberikan standard etis untuk 
menilai aspek normatif mengenai realitas yang terbangun. Pada peran ini, ideologi politik 
Obama menginternalisasikan norma untuk mereduksi emisi gas rumah kaca domestik dengan 
persepsi mengenai perubahan iklim dalam definisi kepentingan nasional (Ball dan Dagger, 
2014: 5). Kepentingan nasional, dengan demikian, merupakan sintesis kompleks dari persepsi 
Obama dengan logika normatif, yang tidak semata merefleksikan apa yang sepatutnya 
dilakukan, namun juga keuntungan material.  
 
Ketiga, ideologi politik berperan mempertegas identitas Obama yang diasosiasikan dengan 
karakteristik dan peran tertentu dalam merespon perubahan iklim (Ball dan Dagger, 2014: 6). 
Ideologi politik Obama menekankan alternatif kebijakan yang damai—dibandingkan ideologi 
politik konservatif yang lebih ekstrem—dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. 
Menekankan inklusifitas, sikap kooperatif, dan multilateralisme; komitmen perubahan iklim 
Obama dinyatakan secara tegas untuk mewujudkan keamanan energi sejalan dengan 
tanggung jawab AS yang tidak semata menjamin kesejahteraan domestik, melainkan 
kesejahteraan di seluruh dunia dan di masa yang akan datang (Obama, 2013 dalam Executive 
Office of the President, 2013: 4). Setelah membangun identitas dengan karakteristik dan 
peran yang melekat, ideologi politik Obama kemudian berperan memberikan panduan 
imperatif untuk merespon perubahan iklim (Ball dan Dagger, 2014: 6). Pada tahap ini, 
alternatif kebijakan yang dipertimbangkan secara otomatis sejalan dengan kriteria yang 
dibangun ideologi politik Obama pada peran-peran sebelumnya, yakni inklusif, kooperatif, 
dan multilateralis. Keputusan menyetujui Paris Agreement, dengan demikian, merupakan 
konsekuensi logis dari ideologi politik liberal dalam memandang alternatif kebijakan yang 
paling viable bagi Obama. 
 
 

Dinamika Kemasyarakatan AS Merespon Isu Perubahan Iklim 
 

Selain ideologi politik, faktor-faktor sosial pada tingkatan domestik—sebagaimana 
dikemukakan Lobell et al (dalam Mousavi, 2015: 71)—juga dapat memengaruhi kebijakan luar 
negeri, dari timing dan style, hingga agenda kebijakan secara substantif (Ripsman, 2009: 
192). Faktor-faktor tersebut dapat dikaji menggunakan pendekatan berbasis masyarakat pada 
proses pengambilan kebijakan luar negeri di bidang lingkungan hidup (Harris, 2009: 25-6). 
Pendekatan ini secara umum menjelaskan preferensi aktor domestik yang diterjemahkan 
menjadi kebijakan oleh berbagai agensi pemerintahan. Berdasarkan pendekatan ini, 
kebijakan luar negeri di bidang lingkungan hidup dapat dipahami melalui analisis terhadap 
kelompok sosial-politik yang saling berkontestasi dalam masyarakat yang terbagi dalam tiga 
variabel, yakni kekuatan, kepentingan, dan gagasan (Harris, 2009: 19). Oleh sebab itu, 
determinan dominan kebijakan luar negeri di bidang lingkungan hidup bukan berada pada 
tingkatan negara, melainkan pada tingkatan masyarakat. Peran negara terbatas sebagai 
arbiter dan menjadi arena untuk berkonflik, berkompromi, serta melakukan proses tawar 
menawar politik. 
 
Pada variabel kekuatan, proses pengambilan kebijakan luar negeri AS di bidang lingkungan 
hidup dapat dipahami dengan memetakan sumber kekuatan yang berada pada tingkatan 
masyarakat. Kendati pengambil kebijakan memperoleh legitimasi melalui proses yang 
demokratis, proses pengambilan kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan konsensus 
kelompok elit secara politis (Domhoff, 2013 dalam Gilens & Page, 2014: 566). Kelompok elit 
dimaksud adalah sekelompok kecil pemegang sumber kekuatan yang dapat memengaruhi 



proses pengambilan kebijakan luar negeri. Berdasarkan karakter yang dimiliki, kelompok elit 
ekonomi di AS dapat dibedakan menjadi dua golongan berlainan (Surbakti, 2010: 96-7). 
Pertama, kelompok elit konservatif yang memiliki kecenderungan berorientasi pada 
kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Bersifat tertutup, kelompok ini menolak 
kehadiran golongan non-elit untuk bergabung dalam lingkungan elit dengan meciptakan 
kesenjangan. Guna mempertahankan sistem yang menguntungkan dan status quo, kelompok 
ini mengedepankan kolaborasi yang terbatas intra-golongan elit sehingga cenderung 
mengabaikan aspirasi publik. Merujuk pada sektor unggulan PDB (Produk Domestik Bruto) 
di AS yang relevan dengan konteks Paris Agreement, sektor pertambangan menjadi faktor 
esensial jika dikorelasikan dengan kebijakan lingkungan hidup (U.S. Department of 
Commerce, 2017). Sektor ini menyumbang PDB AS sebesar 538,9 miliar dolar AS pada tahun 
2014. National Mining Association (NMA) merupakan corporate community elit 
pertambangan di AS yang berupaya mempertahankan batu bara sebagai sumber energi 
esensial (NMA, 2016). NMA mengusung gagasan bahwa investasi pada sektor energi bersih 
terbarukan merupakan kebijakan yang buruk karena berdampak pada kurangnya 
pemanfaatan sumber daya alam domestik (batu bara) yang melimpah, meningkatkan tarif 
dasar listrik, dan menutup lapangan pekerjaan pada sektor terkait. 
 
Salah satu advokasi NMA pada isu ini adalah kampanye “Count on Coal” yang diluncurkan 
pada tahun 2016. Kampanye ini didukung oleh beragam pengambil kebijakan yang hingga 
tahun 2015 menjabat sebagai anggota senat bahkan gubernur negara bagian (countoncoal.org, 
2016). Pengambil kebijakan tersebut diantaranya Gubernur Ohio John Kasich dan Gubernur 
Wyoming Matt Mead. Selain itu, kampanye ini juga berafiliasi dengan korporasi batu bara 
terbesar AS, diantaranya Peabody Energy Corp. Melalui dokumen pernyataan kebangkrutan 
yang diajukan Peabody Energy Corp pada tahun 2016, NMA diketahui merupakan salah satu 
kreditor Peabody untuk mendanai advokasi menentang regulasi lingkungan hidup, utamanya 
CPP (Surgey, 2016). Kendati tidak tercantum jumlah dan tanggal terkait pendanaan yang 
diterima, NMA terbukti memiliki afiliasi kepentingan dengan Peabody dan korporasi 
pertambangan lain guna memanipulasi opini publik dan pengambil kebijakan. “Count on 
Coal”—serta berbagai aktivitas NMA yang lain—berupaya mengarahkan opini publik dan 
pengambil kebijakan untuk menyadari manfaat penggunaan batu bara sebagai tenaga 
pembangkit listrik yang melimpah dan terjangkau. Agenda ini identik dengan upaya 
disinformasi terkait perubahan iklim dan menghalangi transisi menuju energi bersih 
terbarukan yang merefleksikan kepentingan elit pertambangan. 
 
Kelompok elit kedua merupakan elit liberal yang bersifat terbuka kepada golongan non-elit 
untuk berbagung dalam lingkungan elit melalui persaingan secara bebas. Mengedepankan 
kemampuan, daya saing, dan daya adaptasi, kelompok ini mengapresiasi individu yang 
mampu mengoptimalkan kapabilitas untuk dapat memengaruhi proses pengambilan 
kebijakan. Oleh sebab itu, proses politik tidak bersifat stratifikasi, melainkan pluralis dan 
berorientasi pada kepentingan masyarakat umum (Surbakti, 2010: 96). Memandang 
perubahan iklim, elit ekonomi liberal menitikberatkan peran ilmu pengetahuan sebagai 
bentuk pengayaan perspektif untuk menentang kemapanan yang dipertahankan kelompok 
tertentu di dalam masyarakat. Elit liberal memengaruhi perdebatan terkait perubahan iklim 
dan energi bersih terbarukan berdasarkan konsensus ilmu pengetahuan yang valid. IPCC 
menjadi rujukan utama dalam membangun pemahaman mengenai perubahan lingkungan 
hidup, risiko, dampak, serta alternatif adaptasi dan mitigasi terkait perubahan iklim (IPCC, 
2013). Konsensus IPCC mengenai perubahan iklim terangkum dalam kutipan berikut: 
“Human influence on the climate system is clear, and recent anthropogenic emissions of 
greenhouse gases are the highest in history. Recent climate changes have had widespread 
impacts on human and natural systems.”  
 
Melalui pembentukan agenda yang inklusif, elit liberal mengadvokasi regulasi perlindungan 
lingkungan hidup, sekaligus menginisiasi transisi menuju energi bersih terbarukan. 
Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Advanced Energy Economy (AEE) pada tahun 



2016, 71 dari 100 perusahaan yang berada di peringkat pendapatan tertinggi majalah Fortune 
telah memutuskan untuk melakukan transisi menuju energi bersih terbarukan (AEE, 2016). 
Termasuk didalamnya 22 perusahaan yang berkomitmen menggunakan 100 persen energi 
bersih terbarukan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan. Misalnya, perusahaan 
Apple yang berada pada posisi 3 di peringkat tersebut, pada tahun 2016 telah memenuhi 96 
persen kebutuhan listrik dari energi bersih terbarukan. Selain berkomitmen meningkatkan 
persentase tersebut menjadi 100 persen, Apple juga membantu perusahaan manufaktur 
rekanan untuk mereduksi emisi karbon dan membangun instalasi energi bersih terbarukan 
yang berdaya 4 gigawatt pada tahun 2020. Komitmen ini sejalan dengan upaya Apple untuk 
memengaruhi pemilihan umum presiden AS pada tahun 2012. Apple memberikan kontribusi 
kampanye kepada Obama—yang dinilai lebih sejalan mengenai visi energi bersih terbarukan—
sebesar 308,081 dolar AS; lebih besar dibandingkan kontribusi Apple kepada Mitt Romney 
sejumlah 28,910 dolar AS. 
 
Beralih pada kontestasi kepentingan, kelompok kepentingan domestik menjadi fokus dalam 
memahami kebijakan luar negeri di bidang lingkungan hidup, mengingat kelompok ini adalah 
salah satu komponen sistem sosial yang merepresentasikan kompetisi kepentingan dalam 
masyarakat. Kelompok kepentingan dapat memobilisasi beragam sumber daya untuk 
memengaruhi keputusan pengambil kebijakan, seperti konstituen, pendanaan kampanye 
politik, dan publikasi dukungan (Surbakti, 2010: 140). Sumber daya tersebut dibutuhkan oleh 
pengambil kebijakan untuk mendapatkan legitimasi dan mempertahankan posisi politik. 
Guna memastikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber tersebut, pengambil kebijakan 
mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan preferensi—dengan demikian menghindari 
menjadi oposisi—kelompok kepentingan (Harris, 2009: 77). 
 
Diamati melalui pendanaan kampanye pemilihan umum presiden AS tahun 2008 dan 2012, 
kelompok kepentingan berbasis lingkungan hidup berkontribusi pada kampanye masing-
masing partai politik. Kendati demikian, kontribusi signifikan diperoleh Partai Demokrat 
dengan porsi dukungan dana sebesar 94 persen pada tahun 2008 dan 90 persen pada tahun 
2012 dibandingkan Partai Republik (opensecrets.org, t.t). Sejalan dengan persentase 
pendanaan yang diterima, Obama sebagai kandidat calon presiden dari Partai Demokrat 
cenderung mengakomodasi agenda kelompok kepentingan berbasis lingkungan hidup, 
utamanya terkait perubahan iklim. Obama menekankan bahwa perubahan iklim merupakan 
bentuk dari ancaman keamanan nasional. Pernyataan ini dimanifestasikan dalam berbagai 
kebijakan pro-lingkungan hidup pada masa Pemerintahan Obama, diantaranya CPP yang 
dimaknai kelompok kepentingan pro-lingkungan sebagai kebijakan untuk merespon 
perubahan iklim paling signifikan yang pernah diambil oleh presiden AS (Sierra Club, t.t.: 1). 
 
Selain pendanaan, signifikansi kelompok kepentingan berbasis lingkungan hidup juga dapat 
diamati melalui tiga faktor lain, yakni jumlah dan signifikansi anggota, kapasitas organisasi, 
dan keahlian pada permasalahan yang diadvokasi. Merujuk pada faktor-faktor ini, penulis 
menitikberatkan peran kelompok kepentingan Sierra Club sebagai salah satu kelompok 
kepentingan di bidang lingkungan hidup tertua dan paling berpengaruh di AS. Pada pemilihan 
umum presiden AS tahun 2008 dan 2012, Sierra Club konsisten di posisi 10 besar dari 
berbagai kelompok kepentingan pro-lingkungan yang menjadi kontributor kampanye Obama. 
Sierra Club didirikan oleh John Muir pada 28 Mei 1892 sebagai upaya konservasi kawasan 
pegunungan Sierra Nevada, AS. Pada November 2017, keanggotaan Sierra Club yang 
diperoleh melalui pemberian donasi pada organisasi tersebut telah mencapai 3 juta anggota 
dari latar belakang yang tidak dibatasi (Sierra Club, 2017a). Selain merefleksikan sumber 
ekonomi yang didapatkan, keanggotaan dalam jumlah besar juga merefleksikan konstituen 
potensial bagi pengambil kebijakan.  
 
Komite Sierra Club juga memiliki signifikansi pada berbagai tingkatan proses pengambilan 
kebijakan. Misalnya, Bruce Hamilton yang saat ini menjabat sebagai Deputi Direktur 
Eksekutif Sierra Club, adalah mantan anggota US Department of Energy Environmental 



Advisory Board, US Environmental Protection Agency National Advisory Council on 
Sustainable Economies, serta masih menjabat sebagai anggota World Commission on 
Protected Areas (Sierra Club, 2017a). Berkaitan dengan program dan kampanye yang 
dijalankan, Sierra Club juga memiliki tim pelobi, advokat, dan pengelola kampanye yang 
menjalankan fungsi terkait efektivitas dan pencapaian. Beberapa kampanye dan program 
terorganisasi yang dilaksanakan baik secara terpusat maupun berskala lokal diantaranya 
adalah Ready for 100%, Beyond Coal, dan Beyond Natural Gas (Sierra Club, 2017a). Ready 
for 100% merupakan gerakan sosial yang mengarusutamakan visi membangun masyarakat 
lebih sejahtera melalui penggunaan 100 persen energi bersih terbarukan. Gerakan ini 
mendorong pengambil kebijakan pada berbagai tingkatan domestik AS untuk berkomitmen 
secara gradual beralih menuju 100 persen energi bersih terbarukan pada tahun 2050 (Sierra 
Club, 2017b).  
 
Kemudian, kontestasi berikutnya adalah gagasan yang diyakini dalam masyarakat dan 
membentuk kebijakan luar negeri suatu negara di bidang lingkungan hidup. Dimensi gagasan 
atau aspek kognitif yang dikaji meliputi ideologi, sistem kepercayaan, stereotip, dan opini 
publik. Aspek ini berperan memberikan legitimasi kepada fungsi pengambil kebijakan untuk 
mencapai kepentingan nasional dan strategi mencapai kepentingan tersebut. Pada konteks 
AS, Andreas Missbach (dalam Barkdull dan Harris, 2009: 28) berpendapat kegagalan AS 
dalam komitmen perubahan iklim disebabkan ideologi kapitalisme dan American Dream 
yang dinilai menghamburkan sumber daya dan energi, karena secara konstan mendorong 
pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan konsumerisme. Pada tingkatan makro, 
American Dream diasosiasikan dengan daya saing AS dalam ekonomi global. Ekonomi AS 
yang kompetitif dimaknai sebagai prekondisi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan 
pertumbuhan ekonomi melalui penggalangan investasi privat. Upaya mewujudkan American 
Dream kerap mengabaikan dampak sosial dan lingkungan hidup yang ditimbulkan, terutama 
dampak penggunaan minyak dan batu bara yang dianggap terjangkau. Sebab, sebagaimana 
dikemukakan sebelumnya, American Dream merupakan gagasan yang bertalian dengan 
penggunaan energi secara intensif.  
 
Dibandingkan transisi menuju energi bersih terbarukan, sebagian besar masyarakat AS 
memandang kemajuan teknologi yang didorong oleh American Dream merupakan solusi 
yang lebih masuk akal dalam merespon perubahan iklim (ecoAmerica, 2014). Inovasi dan 
kemajuan teknologi dipandang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan emisi dari 
penggunaan bahan bakar minyak dan batu bara. Survey gagasan publik AS menunjukkan, 
komitmen untuk merespon perubahan iklim dipandang kontradiktif dengan nilai-nilai 
American Dream (ecoAmerica, 2014). Panduan imperatif untuk mengurangi konsumsi, 
mengorbankan alternatif tertentu yang tidak ramah lingkungan, dan doing more with less 
dinilai tidak efektif menggantikan gagasan mengenai kesejahteraan yang melekat pada publik 
AS. Pada tahun 2014, kendati 71 persen publik AS memiliki keyakinan bahwa perubahan iklim 
benar terjadi, namun hanya 25 persen menyatakan terdapat konsekuensi positif dari—atau 
negatif jika mengabaikan—upaya merespon perubahan iklim. Rendahnya persentase ini 
merepresentasikan dukungan publik yang juga lemah terhadap kebijakan luar negeri dalam 
merespon perubahan iklim. 
 
Elaborasi tiga variabel di atas kembali mengerucut pada proposisi utama, bahwa negara 
merupakan aktor pasif dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri merespon perubahan 
iklim. Proses pengambilan kebijakan luar negeri secara signifikan dipengaruhi oleh elemen 
dominan yang muncul sebagai implikasi dari kontestasi pada dimensi kekuatan, kepentingan, 
dan gagasan di tingkatan masyarakat AS. Elemen dominan muncul ketika kontestasi yang 
terjadi melemahkan elemen yang lain melalui analisis pada tiga fase simultan (Galtung, 1973: 
105). Pertama, kontradiksi asumsi yang saling menegasikan sehingga memicu terjadinya 
konflik. Kedua, asumsi termanifestasi dalam tindakan yang bersifat antagonistis untuk 
menjadi dominan. Ketiga, dominansi dioptimalkan untuk memperjuangkan tujuan-tujuan 
yang diagendakan. 



 
Pada fase pertama, aktor pada masing-masing dimensi memiliki asumsi yang kontradiktif 
antara satu dengan yang lain. Kelompok elit pada dimensi kekuatan terbagi dalam dua asumsi 
dikotomis; elit konservatif menolak korelasi aktivitas manusia terhadap perubahan iklim, 
sementara elit liberal meyakini temuan ilmiah yang menyatakan sebaliknya. Dikotomi serupa 
terbangun pada dimensi kepentingan dan gagasan yang masing-masing direpresentasikan 
oleh kelompok kepentingan dan publik secara umum. Menginjak fase kedua, tindakan yang 
merepresentasikan perjuangan dominansi merupakan manifestasi dari asumsi yang diyakini 
pada fase pertama. Elit konservatif mendorong optimalisasi sumber energi yang melimpah 
dan terjangkau (batu bara) untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi diproyeksikan berbanding lurus dengan inovasi dan perkembangan teknologi 
sebagai elemen utama merespon perubahan iklim. Di sisi lain, elit liberal lebih mengutamakan 
upaya reduksi emisi gas rumah kaca dan transisi menuju energi bersih terbarukan. Dibatasi 
pada kontestasi terhadap CPP, koalisi elit konservatif menunjukkan pengaruh dominan 
sehingga CPP yang telah difinalisasi pada 23 Oktober 2015 oleh Pemerintahan Obama, gagal 
diimplementasikan, bahkan hingga akhir masa Pemerintahan Obama. Gugatan koalisi elit 
konservatif atas legitimasi EPA—sebagai pelaksana CPP—dan tuntutan penangguhan 
implementasi CPP, dikabulkan oleh Mahkamah Agung AS pada 9 Februari 2016 (Adler, 2016). 
Hingga penelitian ini diselesaikan, CPP diagendakan melalui tahap hearing pada 28-29 
November 2017 mengenai usulan pencabutan regulasi tersebut (EPA, 2017). Sebagai antitesis, 
koalisi kelompok elit liberal menggunakan pendekatan berbeda, yakni dengan 
mendeklarasikan komitmen untuk beralih menggunakan 100 persen energi bersih terbarukan 
(AEE, 2016). Komitmen tersebut merupakan indikasi bahwa desirability energi bersih 
terbarukan di kalangan elit korporasi masih tergolong tinggi, sehingga CPP dan ratifikasi Paris 
Agreement menjadi alternatif kebijakan yang viable bagi Obama.  
 
Pada dimensi kepentingan, mayoritas kelompok kepentingan berbasis lingkungan hidup 
mendanai dan membentuk PAC untuk mendukung kampanye Obama pada pemilihan umum 
presiden AS tahun 2008 dan 2012 (lihat Tabel III.1 dan III.2). Kondisi ini menggambarkan 
keselarasan asumsi antara Obama dan kelompok kepentingan berbasis lingkungan hidup 
dalam memandang strategi merespon perubahan iklim. Dukungan tersebut, dengan 
demikian, mencerminkan perlawanan terhadap kelompok kepentingan yang menjadi produk 
dari corporate community. Sementara pada dimensi gagasan, bertindak merespon perubahan 
iklim kerap dipandang kontradiktif dengan American Dream dan diasosiasikan dengan 
dorongan untuk meninggalkan alternatif yang lebih terjangkau, rutinitas baru, teknologi baru, 
serta langkah politik baru yang jauh dari kehidupan sehari-hari publik AS (ecoAmerica, 2014). 
Selain itu, sebagian besar publik AS juga merasa teralienasi dari isu perubahan iklim yang 
dianggap terlalu elitis. Spesifik mengenai CPP, sebuah survey menunjukkan bahwa 7 dari 10 
total responden tidak mengetahui atau hanya sedikit mengetahui tentang CPP (Harball, 2016: 
1). Pada survey lain dalam sumber yang sama, 85 persen responden yang terdiri dari warga 
Texas yang terdaftar sebagai pemilih, menyatakan belum pernah melihat, membaca, atau 
mendengar CPP sebagai kebijakan Pemerintahan Obama. Survey tersebut menguatkan 
temuan bahwa, kendati 68 persen publik AS merasa perlu bertindak merespon perubahan 
iklim, hanya 25 persen dari populasi survey menyatakan terdapat konsekuensi positif yang 
relevan dengan prioritas mereka (lihat Diagram III.1). 
 
Kemudian, pada fase ketiga, dominansi aktor pada masing-masing dimensi merefleksikan 
tujuan yang ditransformasikan menjadi kebijakan oleh pengambil kebijakan. Fase ini 
cenderung bersifat zero-sum sebagai implikasi dari asumsi pada fase pertama yang 
konfliktual. Tujuan yang diagendakan masing-masing aktor dalam dimensi kekuatan, 
kepentingan, dan gagasan bersifat saling menegasikan; sehingga kemenangan aktor satu 
berarti kekalahan aktor yang lain secara absolut (Galtung, 1973: 105). Merujuk pada CPP, elit 
konservatif yang mengadvokasi penggunaan batu bara cenderung tidak memiliki korelasi 
tujuan dengan elit liberal yang berupaya meninggalkan sumber daya tersebut dan beralih 
menggunakan 100 persen energi bersih terbarukan. Dikotomi ini juga berlaku pada kontestasi 



kelompok kepentingan pro-lingkungan hidup dengan kelompok kepentingan pro-bisnis pada 
dimensi kepentingan di tingkatan masyarakat (lihat sub pembahasan III.2). Sementara pada 
dimensi gagasan, kendati terdapat potensi keselarasan antara American Dream dengan solusi 
perubahan iklim sebagaimana dielaborasi pada sub pembahasan sebelumnya, korelasi positif 
tersebut belum terinternalisasi pada mayoritas publik AS (lihat sub pembahasan III.3). 
Mengaitkan transformasi tujuan dengan ratifikasi Paris Agreement, Pemerintahan Obama 
sebagai arbiter bertanggung jawab memetakan tujuan-tujuan dominan dan dikorelasikan 
dengan konsep kebaikan bersama. Proses pengambilan kebijakan luar negeri ini dinyatakan 
oleh Gilens dan Page (2014: 570) tidak—selalu—bersifat zero-sum. Dengan kata lain, tujuan 
aktor non-dominan juga dapat tercapai jika pada derajat tertentu terdapat korelasi antar 
tujuan aktor-aktor tersebut. 
 

 
Dominansi Ideologi Politik Obama terhadap Kontestasi Kemasyarakatan 

Merespon Perubahan Iklim 
 
Berdasarkan temuan pada dua sub pembahasan di atas, penulis menyatakan bahwa ideologi 
politik Obama terkonfirmasi menjadi determinan dominan pengambilan kebijakan luar 
negeri dalam merespon perubahan iklim, utamanya dalam menyetujui Paris Agreement. 
Politisasi perubahan iklim di AS merupakan pertentangan yang mengakar secara fundamental 
pada dua ideologi utama yang berkembang, yakni liberal dan konservatif. Pertentangan 
tersebut selama ini menjadi hambatan bagi AS dalam mewujudkan solusi merespon 
perubahan iklim, akibat tidak terjadinya koherensi antar kepentingan. Kedua ideologi politik 
ini menolak untuk mengambil alternatif yang dapat menjembatani pertentangan, dan 
memilih alternatif yang mempertahankan—bahkan mendukung—pertentangan tersebut 
(lihat sub pembahasan kedua). Pendekatan yang dilakukan pengambil kebijakan berideologi 
liberal dalam merespon perubahan iklim dipandang aktor yang lain sebagai ancaman bagi 
kebebasan dan peluang ekonomi. Di sisi lain, pendekatan pengambil kebijakan konservatif 
tidak semata mendiskreditkan ilmuwan dan energi bersih terbarukan, bahkan meragukan 
eksistensi perubahan iklim sebagai suatu ancaman.  
 
Perbedaan fundamental ini berdampak pada peran pengambil kebijakan sebagai arbiter yang 
terbatas mengeliminasi alternatif-alternatif dominan berlandaskan ideologi politik yang 
diyakini. Alternatif dominan yang muncul pada tingkatan masyarakat merupakan implikasi 
dari kontestasi pada tiga dimensi kemasyarakatan, yakni kekuatan, kepentingan, dan gagasan. 
Sejalan dengan pertentangan ideologis pada tingkat pengambil kebijakan, kontestasi pada 
tingkat masyarakat di AS juga bersifat divisive dan saling menegasikan. Sebagai arbiter, 
pengambil kebijakan—dalam hal ini Obama—dinilai penulis tidak bersifat pasif, melainkan 
permisif. Obama bersikap terbuka terhadap kontestasi yang terjadi pada tingkatan 
masyarakat sebagai bentuk pengayaan alternatif untuk kemudian dieliminasi atau 
ditransformasikan menjadi kebijakan. Proses eliminasi dan transformasi alternatif oleh 
Obama secara dominan memperhatikan keselarasan alternatif dengan ideologi politik yang 
diyakini. Pembuktian pada alinea di atas menegaskan bahwa konfigurasi ideologi politik 
Obama selaras dengan elemen dominan yang muncul pada dimensi kekuatan dan 
kepentingan, sehingga ditransformasikan menjadi keputusan untuk menyetujui Paris 
Agreement. Elemen dominan yang menunjukkan preferensi tinggi terhadap solusi perubahan 
iklim tidak akan ditransformasikan menjadi keputusan untuk menyetujui Paris Agreement, 
jika pengambil Obama tidak berideologi selaras. Proposisi ini merujuk pada upaya Presiden 
Donald Trump untuk membatalkan komitmen AS dari persetujuan tersebut. Kendati berada 
di luar jangkauan penelitian, kebijakan Presiden Trump menguatkan temuan bahwa ideologi 
politik secara dominan menjadi determinan kebijakan luar negeri dalam merespon perubahan 
iklim. Selanjutnya, elemen dominan pada dimensi gagasan menunjukkan temuan yang 
menarik. Kendati mayoritas publik AS tidak merasa mendapatkan dampak positif langsung 
dari komitmen AS merespon perubahan iklim, publik tidak menegasikan—bahkan 
mendukung—transisi menuju penggunaan energi bersih terbarukan.  



 
Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa kendati elemen tertentu pada masing-masing dimensi 
menunjukkan dominansi yang tinggi, tidak menjamin elemen tersebut ditransformasikan 
menjadi kebijakan luar negeri oleh Obama jika bertentangan dengan ideologi politik yang 
diyakini. Proposisi ini tidak dapat dimaknai sebaliknya; ketika elemen tertentu bersifat 
subordinat, namun memiliki keselarasan tinggi dengan ideologi politik Obama, maka elemen 
tersebut juga akan dieliminasi. Mengingat, indikator satisficing juga akan dipenuhi untuk 
mencapai kebijakan yang acceptable—dibandingkan maximizing—namun dengan tetap 
menghindari kerugian-kerugian politik. Kontestasi pada dimensi kekuatan—selain 
menunjukkan dukungan transisi menuju energi bersih terbarukan—juga menunjukkan koalisi 
konservatif menentang ratifikasi Paris Agreement (lihat sub pembahasan III.1). Analisis NMA 
terkait konsekuensi ekonomi dari implementasi CPP merefleksikan salah satu alternatif 
kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi AS. Konsekuensi utama yang diformulasikan, 
yakni: (1) kenaikan tarif dasar listrik secara agregat sebesar 214 miliar Dollar AS; (2) kenaikan 
tarif dasar listrik sebesar dua kali lipat di 46 negara bagian AS; (3) kerugian sebesar 64 miliar 
Dollar AS akibat penurunan kapasitas produksi yang berdampak pada 24 juta pelanggan per-
rumah di AS. Guna menghindari konsekuensi ini, Obama didorong untuk meninjau kembali 
CPP dan komitmen merespon perubahan iklim dengan menyetujui Paris Agreement. Namun, 
keputusan Obama menyetujui persetujuan ini melalui sole executive agreement 
menunjukkan bahwa Obama tidak bergeming dan berusaha menghindari oposisi dengan 
mengeliminasi alternatif kontra yang bertentangan dengan ideologi politik yang diyakini. 
 
Pada dimensi kepentingan, kendati kelompok kepentingan pro-lingkungan hidup 
memberikan kontribusi signifikan dalam kampanye pemilihan umum presiden Obama, 
kontribusi kelompok ini secara agregat bukan termasuk yang tertinggi dibandingkan sektor 
lain. Kelompok ini tergolong subordinat, namun memiliki relevansi tinggi dengan ideologi 
politik yang diyakini Obama. Pada derajat tertentu, Obama mengakomodasi kepentingan 
kelompok kepentingan pro-lingkungan, namun tidak secara absolut. Sierra Club, misalnya, 
melalui kampanye Beyond Coal yang dijalankan, mengadvokasi penutupan 500 pembangkit 
listrik tenaga batu bara dan digantikan dengan instalasi energi bersih terbarukan. Agenda 
tersebut tergolong radikal walaupun memiliki relevansi tinggi dengan Ideologi politik Obama, 
sehingga Obama mengeliminasi alternatif tersebut dan merumuskan CPP yang bersifat 
regulatif—mengatur bukan menghentikan operasi, gradual, dan disesuaikan dengan 
kapabilitas masing-masing negara bagian. Keputusan ini, penulis tekankan kembali,  
merupakan bentuk kebijakan satisficing untuk meredam oposisi konservatif menjadi 
kerugian politik bagi Obama. 
 
Sementara pada dimensi gagasan, temuan penulis mengindikasikan kekhawatiran publik 
mengenai potensi ancaman dari nilai-nilai kesejahteraan dalam American Dream yang telah 
lama diyakini secara fundamental. Menyelaraskan American Dream dengan solusi perubahan 
iklim menjadi strategi Obama untuk memodifikasi gagasan publik dengan menggarisbawahi 
peluang-peluang baru seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan 
nasional. Modifikasi gagasan publik selain diperlukan sebagai basis legitimasi keputusan 
Obama menyetujui Paris Agreement, juga merefleksikan strategi Obama menghindari 
kerugian-kerugian politik. Publik merupakan konstituen potensial yang berdampak pada 
popularitas, prospek kemenangan dalam pemilihan umum selanjutnya, dan legitimasi 
Pemerintahan Obama atau Partai Demokrat secara umum. 
  



Simpulan 
 

Kebijakan Obama menyetujui Paris Agreement disebabkan oleh ideologi politik liberal Obama 
yang membatasi alternatif pada opsi kooperatif terhadap persetujuan tersebut. Perubahan 
iklim sebagai salah satu permasalahan paling dikontestasikan secara ideologis di AS, memicu 
perbedaan fundamental pada definisi kepentingan nasional serta strategi pencapaian 
kepentingan antara ideologi politik liberal dan konservatif. Konfigurasi ideologi politik liberal 
Obama yang inklusif, kooperatif, dan multilateralis membentuk persepsi Obama terhadap 
perubahan iklim, menjadikan perubahan iklim sebagai agenda prioritas, dan mengupayakan 
reduksi emisi gas rumah kaca domestik disertai transisi menuju penggunaan energi bersih 
terbarukan sebagai strategi untuk merespon permasalahan tersebut. Ideologi politik liberal 
Obama menjelaskan fenomena pemanasan global dan perubahan iklim sebagai perubahan 
lingkungan hidup yang nyata, mendesak, dan berbahaya. Guna memahami keterkaitan kausal 
fenomena ini dengan aktivitas manusia, Obama menjadikan ilmuwan dan ilmu pengetahuan 
sebagai rujukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ideologi politik 
liberal Obama memberikan standard etis untuk menilai aspek normatif dari realitas mengenai 
perubahan iklim yang terbangun. Pada tahap ini, ideologi politik liberal Obama 
menginternalisasikan persepsi mengenai perubahan iklim dalam definisi kebijakan dan 
kepentingan nasional. Bedasarkan ideologi politik liberal yang diyakini, Obama kemudian 
menekankan alternatif kebijakan yang damai—dibandingkan ideologi politik konservatif yang 
lebih ekstrem—dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri merespon perubahan iklim. 
Kebijakan luar negeri, dengan demikian merupakan manifestasi ideologi politik liberal 
Obama yang berperan memberikan panduan imperatif untuk merespon perubahan iklim. 
 
Melalui Climate Action Plan yang diimplementasikan pada tahun 2013, Obama mengukuhkan 
konfigurasi ideologi politik liberal yang diyakini dalam komitmen AS merespon perubahan 
iklim melalui tiga pilar utama. Pertama, mereduksi emisi gas rumah kaca domestik sebagai 
basis pembangunan sektor energi bersih terbarukan. Kedua, meningkatkan daya adaptasi AS 
terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Ketiga, memimpin upaya global 
dalam merespon perubahan iklim melalui berbagai kerangka negosiasi. Dikaitkan dengan 
Paris Agreement, strategi kebijakan pertama dan ketiga merupakan instrumen esensial bagi 
AS untuk memenuhi komitmen sesuai dengan INDC yang diserahkan kepada sekretariat 
persetujuan. Manifestasi strategi kebijakan pertama adalah CPP yang memandatkan reduksi 
emisi domestik sebesar 26-28 persen dari jumlah tahun 2005 pada tahun 2025. Reduksi 
tersebut meliputi seluruh sektor yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca domestik, 
utamanya pembangkit listrik tenaga batu bara. Sementara pada strategi kebijakan ketiga, 
Pemerintahan Obama telah menjadikan perubahan iklim sebagai prioritas utama diplomasi 
tingkat tinggi AS. Di tingkatan bilateral, Pemerintahan Obama telah mengumumkan 
komitmen bersama dengan Tiongkok pada November 2014 untuk mereduksi emisi gas rumah 
kaca domestik, sekaligus bekerja sama pada sektor energi bersih terbarukan dan penangkapan 
emisi karbon. Pemerintahan Obama juga mengumumkan komitmen bersama dengan India 
pada Januari 2015 mengenai kerja sama merespon perubahan iklim dan energi bersih 
terbarukan. Sementara di tingkat global, Pemerintahan Obama berperan esensial dalam 
negosiasi di bawah UNFCCC selama proses pembentukan Paris Agreement. Setelah 
persetujuan tersebut dirampungkan, AS menyampaikan INDC kepada sekretariat persetujuan 
pada April 2015 dan menjadi salah satu negara yang paling awal menyampaikan dokumen 
komitmen tersebut. Selain itu, AS—bersamaan dengan Tiongkok—juga menjadi salah satu 
negara yang paling awal meratifikasi persetujuan tersebut. 
 
Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa ideologi politik liberal Obama berperan dominan 
membentuk kebijakan luar negeri AS merespon perubahan iklim, utamanya terhadap 
keputusan menyetujui Paris Agreement. Sementara, elemen dominan yang muncul akibat 
kontestasi kekuatan, kepentingan, dan gagasan pada tingkatan masyarakat terbatas berperan 
sebagai pembentuk alternatif; untuk kemudian dieliminasi atau ditransformasikan menjadi 
kebijakan oleh Obama. Penelitian ini dapat menjadi titik awal penelitian lebih lanjut 



mengenai signifikansi kontestasi pada tingkatan masyarakat jika dikorelasikan dengan 
ideologi politik konservatif. Terutama ketika elemen dominan yang muncul menunjukkan 
preferensi relatif tinggi terhadap komitmen merespon perubahan iklim dan transisi menuju 
penggunaan energi bersih terbarukan, namun ideologi politik pengambil kebijakan 
menunjukkan preferensi sebaliknya. Topik tersebut selayaknya dikaitkan dengan kelemahan 
yang terdapat dalam Paris Agreement, bahwa kendati persetujuan tersebut mengikat, namun 
tidak terdapat instrumen yang menjamin bahwa negara-negara maju akan memenuhi 
komitmen yang dijanjikan dalam INDC. 
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