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BAB III 

LEVEL KEDUA (LEVEL DOMESTIK) ANALISA FAKTOR AMERIKA 

SERIKAT MERATIFIKASI PARIS AGREEMENT 

Bab ini menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan Amerika Serikat 

meratifikasi Paris Agreement. Proses pengambilan keputusan oleh Amerika Serikat 

dalam meratifikasi Paris Agreement dipengaruhi dari level domestik atau dalam 

negeri dan level internasional yaitu luar negerinya. Adapun pengaruh dalam 

negerinya dipengaruhi oleh parlemen Amerika Serikat dan Civil Society. Pengaruh 

yang lain adalah pengaruh dari luar negeri yaitu pada saat konfrensi COP 21 di 

Paris, dan pertemuan G-20 sebagai momentum Amerika Serikat meratifikasi Paris 

Agreement. Selanjutnya penulis akan menganalisis menggunakan teori Two-level 

game diplomacy theory. 

3.1 Analisa Sikap Amerika Serikat dalam meratifikasi Paris Agreement 

Menggunakan Two-level game diplomacy theory. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Putnam two-level game 

diplomacy theory, persetujuan Amerika Serikat dalam proses ratifikasi Paris 

Agreement tidak diperoleh begitu saja. Ada proses-proses yang dilalui oleh 

Amerika Serikat sehingga pada akhirnya mengambil keputusan meratifikasi. Dalam 

two-level game diplomacy theory, terdapat unsur yang penting dalam terciptanya 

kebijakan luar negeri yaitu chief negosiator, level kedua (level domestik), level 

pertama (level internasional). Chief negosiator tugasnya ialah menyatukan 



55 
 

kepentingan pada level pertama dan kedua, sehingga akan tercipta kebijakan luar 

negeri. Level kedua atau level domestik merupakan kondisi yang ada dalam negeri 

suatu negara yang mempengaruhi keputusan luar negeri biasanya dipengaruhi oleh 

kondisi koalisi yang mendukung atau tidak mendukung, kondisi institusi atau 

parlemen dalam suatu negara tersebut, dan berbagai kelompok kepentingan. Level 

pertama atau level internasional merupakan level yang mempengaruhi atau 

mendesak proses kebijakan luar negeri suatu negara, biasanya yang mempengaruhi 

dalam level internasional ialah kondisi atau desakan dari sebuah konfrensi 

internasional. Teori yang dikemukakan oleh Putnam digunakan untuk melihat 

ratifikasi yang dilaukan Amerika Serikat dalam Paris Agreement.  

 Amerika Serikat dalam hal ini sebagai emitor dan perekonomian terbesar 

memiliki pengaruh langkah yang diambil dalam meratifikasi Paris Agreement 

dengan negara lain dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Namun proses 

ratifikasi tersebut tidak diperoleh begitu saja, unsur level domestik dan level 

internasional berpengaruh atas ratifikasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. 

Berikut sekema two-level games diplomacy theory Amerika Serikat dalam ratifikasi 

Paris Agreement :  
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Gambar 3.1 Skema two-level games diplomacy theory di Amerika Serikat 
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3.2 Presiden Obama Sebagai Chief Negosiator dalam COP 21 

 Dalam two-level game diplomacy theory, terdapat unsur penting 

didalamnya yaitu chief negosiator, tugas dari chief negosiator adalah menyatukan 

kepentingan dua level yaitu level domestik dan level internasional. Chief negosiator 

dalam hal ini ialah Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Hussein Obama. 

Konstitusi Amerika Serikat menyatakan presiden sebagai pemegang tetinggi dalam 

membuat kebijakan. Presiden memiliki wewenang untuk bernegosiasi dalam 

perjanjian dengan negara lain. Perjanjian internasional secara formal tidak berlaku, 

namun sampai diratifikasi oleh dua-pertiga suara anggota senat.81  

 Presiden Amerika Serikat juga memiliki kekuasaan berupa hak veto sesuai 

pasal 1 bagian ke 7 konstitusi Amerika Serikat.82 Hak veto adalah kekuasaan 

istimewa yang dimiliki presiden Amerika untuk menolak usulan kebijakan yang 

diajukan oleh kongres. Namun, apabila rancangan yang diajukan oleh kongres 

tersebut mendapat veto dari presiden, kongres bisa melawan dengan override83. 

Perlawanan tersebut sah apabila mendapat dukungan dua pertiga dari House 

maupun Senat.84  

 Kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat menjadikan 

obama sebagai chief negosiator dalam meratifikasi Paris Agreement. Kerjasama 

                                                           
81The Constitution of the United States, diakses dalam https://www.usconstitution.net/const.pdf 

(25/02/2017 pkl 17:56 WIB) 
82 U.S. Constitution - Article 1 Section 7, diakses dalam 

https://www.usconstitution.net/xconst_A1Sec7.html (15/04/2017 pkl 18.06 WIB) 
83 Override veto ialah perlawanan kongres terhadap veto Rancangan undang-undang yang dilakukan 

oleh Presiden Amerika Serikat. RUU yang di veto oleh Presiden Amerika Serikat bisa dilawan 

dengan persetujuan dari dua pertiga anggota kongres, diakses dalam 

https://www.senate.gov/reference/glossary_term/override_of_a_veto.htm (10/05/2017 pkl 17.43 

WIB) 
84 Bambang Cipto, 2003, Politik dan Pemerintahan Amerika, Yogyakarta : Lingkaran, hal.158. 

https://www.usconstitution.net/const.pdf
https://www.usconstitution.net/xconst_A1Sec7.html
https://www.senate.gov/reference/glossary_term/override_of_a_veto.htm
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luar negeri dan negosiasi dalam hal pengurangan emisi karbon tersebut dapat 

dilakukan. Presiden Obama juga memiliki konsen terhadap lingkungan 

dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Pidato yang dilakukan oleh Obama saat 

mengikuti COP 21 membuktikan bahwa Amerika berjanji akan melakukan apapun 

untuk menjaga lingkungan. Berikut pidato Presiden Obama saat mengikuti 

konfrensi perubahan iklim di Paris : “...I’ve come here personally, as the leader of 

the world’s largest economy and the second-largest emitter, to say that the United 

States of America not only recognizes our role in creating this problem, we embrace 

our responsibility to do something about it...”. 85  

Persetujuan Amerika Serikat dalam mengurangi emisi karbon merupakan 

perjanjian yang bersifat sementara. Negosiasi yang dilakukan oleh Obama dalam 

COP 21 disebut dengan negosiasi level pertama, negosiasi yang dilakukan yaitu 

upaya mengurangi emisi gas ruamah kaca yang merupakan penyebab perubahan 

iklim dengan negara lain yang ikut serta pada pertemuan COP 21. Obama sangat 

sadar akan peran Amerika Serikat sebagai penyebab dari perubahan iklim, sekaligus 

sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, sehingga nantinya negara 

lain akan mengikuti langkah yang dilakuan oleh Amerika Serikat untuk menangani 

emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. 

Two-level game diplomacy theory menyatakan bahwa chief negosiator 

memiliki posisi tersendiri dalam meratifikasi Paris Agreement. Obama sebagai 

chief negosiator memiliki posisi sendiri bahwa akan meratifikasi Paris Agreement, 

                                                           
85 Remarks by President Obama at the First Session of COP21, diakses dalam 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/11/30/remarks-president-obama-first-

session-cop21 (25/02/2017 pkl 18:45 WIB) 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/11/30/remarks-president-obama-first-session-cop21
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/11/30/remarks-president-obama-first-session-cop21
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sesuai dengan pasal 1 bagian ke 7 konstitusi Amerika Serikat seorang Presiden 

memiliki hak veto apabila kesepakatan kongres tidak sesuai dengan keinginan 

Presiden. Keinginan Obama dalam meratifikasi Paris Agreement dapat dilihat dari 

kepedulian Presiden Obama dalam hal lingkungan, terlihat saat Obama 

berkampanye dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat pada tahun 2004. Saat 

melakukan kampanye Obama berjanji akan berupaya untuk mengatasi perubahan 

iklim. Langkah yang pertama dilakukan bahwa mendorong parlemen untuk 

memutuskan mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 17% hingga tahun 2020 

dibanding tahun 2005, hingga pada tahun 2050 akan terus dikurangi sebanyak 83%. 

Perindustrian yang ada di Amerika Serikat diharuskan mempunyai sertifikat 

emisi.86 Kepedulian Presiden Obama dapat dilihat melalui kebijakannya terhadap 

lingkungan. Presiden Obama memiliki program yang berkaitan mengenai 

penggunaan energi terbarukan dan energi yang efisien dalam rumah tangga. 

Program yang dilakukan oleh Obama Administration dengan penggunaan panel 

tenaga surya ke perumahan-perumahan. Pada akhirnya, akan membuat rumah-

rumah menghemat tagihan pengeluaran terhadap energi.87  

Presiden Obama juga mengkampanyekan mengenai investasi terhadap 

energi terbarukan. Para pelaku usaha didorong untuk mengurangi CO2 perusahan-

perusahaan tersebut diantaranya Apple, Google, dan Coca-Cola untuk mengurangi 

                                                           
86 Politik Iklim Usulan Obama, diakses dalam http://www.dw.com/id/politik-iklim-usulan-obama/a-

4714165 (08/03/2017 pkl 13:52WIB)  
87 Fact Sheet: President Obama Announces New Actions to Bring Renewable Energy and Energy 

Efficiency to Households across the Country, diakses dalam 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/08/24/fact-sheet-president-obama-

announces-new-actions-bring-renewable-energy (08/03/2017 pkl 13:30 WIB) 

http://www.dw.com/id/politik-iklim-usulan-obama/a-4714165
http://www.dw.com/id/politik-iklim-usulan-obama/a-4714165
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/08/24/fact-sheet-president-obama-announces-new-actions-bring-renewable-energy
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/08/24/fact-sheet-president-obama-announces-new-actions-bring-renewable-energy


60 
 

CO2.88 Presiden Obama dapat dilihat kepeduliannya terhadap lingkungan melalui 

renewable energy, diantaranya penggunaan pembangkit listrik energi tenaga surya 

untuk perumahan. Apabila suatu perumahan Property-Assessed Clean Energy 

(PACE) maka perumahan tersebut diharuskan menggunakan tenaga surya.89 

Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Obama merupakan bukti akan konsennya 

terhadap lingkungan. 

 

3.3 Level Kedua (Level Domestik) 

 Berdasarkan teori Putnam yang menggagas two-level game diplomacy 

theory, seorang Chief Negosiator akan bernegosiasi dengan level kedua (level 

domestik). Level kedua yaitu level domestik terdiri dari kondisi koalisi yang 

mendukung atau tidak mendukung, kondisi parlemen, dan kelompok kepentingan. 

Negosiasi yang terjadi antara chief negosiator  dilakukan sebanyak dua kali, yang 

pertama chief negosiator akan melakukan negosiasi pada level kedua (level 

domestik) sebelum akan bernegosiasi pada level pertama (level internasional) untuk 

membuat win-set (tingkat kesepakatam). Win-set terbentuk di level domestik yang 

nantinya digunakan untuk menekan negara lain pada level pertama agar 

kepentingan koalisi yang mendukung chief negosiator tercapai. Pada tahap kedua 

yaitu chief negosiator akan melakukan negosiasi kembali dengan level domestiknya 

dengan membawa win-set yang dibawa dari level internasional untuk 

                                                           
88 In the journal's Policy Forum, the president lays out why renewable energy investments will surge 

in the future regardless of political headwinds, diakses dalam https://eos.org/articles/president-

obama-publishes-in-science-on-renewable-energy-future (08/03/2017 pkl 13:32 WIB) 
89 Fact Sheet: Obama Administration Announces Clean Energy Savings for All Americans Initiative, 

diakses dalam https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/07/19/fact-sheet-

obama-administration-announces-clean-energy-savings-all (08/03/2017 pkl 21:53 WIB) 

https://eos.org/articles/president-obama-publishes-in-science-on-renewable-energy-future
https://eos.org/articles/president-obama-publishes-in-science-on-renewable-energy-future
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/07/19/fact-sheet-obama-administration-announces-clean-energy-savings-all
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/07/19/fact-sheet-obama-administration-announces-clean-energy-savings-all
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mempengaruhi keputusan luar negeri suatu negara. Win-set penting digunakan oleh 

chief negosiator dalam melakukan keputusan luar negeri misalnya meratifikasi atau 

tidak sebuah perjanjian internasnional. Ada 3 faktor yang mempengaruhi win-set 

seperti yang dijelaskan pada bab pertama, yaitu : Prefrensi dan koalisi (level II), 

Institusi (level II), dan Strategi negosiator (level I). 

Pada proses ratifikasi Amerika Serikat dalam Paris Agreement, presiden 

Obama sebagai chief negosiator  melihat pengaruh kondisi dalam negerinya untuk 

menentukan akan meratifikasi atau tidak ratifikasi. Kondisi dalam negeri yang 

dilihat oleh Obama untuk keputusan meratifikasi suatu perjanjian internasional 

yaitu Kongres Amerika Serikat,  Environmental Protection Agency (EPA) sebagai 

kelompok institusional serta lembaga resmi yang konsen terhadap lingkungan, dan 

civil society. Presiden Obama sebagai Chief negosiator akan melakukan negosiasi 

di level domestik sebelum berangkat ke level internasional untuk membentuk win-

set, dan diskusi akan dilakukan kembali  setelah pulang dari negosiasi di level 

internasnional untuk menentukan ratifikasi atau tidak meratifikasi. 

3.3.1 Respon Kongres Amerika Serikat terhadap COP 21  

Two-level game diplomacy theory menyatakan bahwa kondisi dalam negeri 

suatu negara mempengaruhi kebijakan luar negeri. Two-level game diplomacy 

theory menjelaskan bahwa pembuatan win-set (tingkat kesepakatan) dipengaruhi 

oleh faktor koalisi yang mendukung atau tidak, dan institusi politik atau parlemen 

yang ada di level domestik. Dalam hal ini, Kongres adalah sebagai institusi politik 

menjadi faktor Amerika Serikat meratifikasi atau tidak meratifikasi Paris 

Agreement.  
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Kongres sendiri terdiri dari dua dewan, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan 

Rakyat sesuai pasal I konstitusi Amerika Serikat.90 Partai republik menguasai 

Senate dan House of Representative Amerika Serikat dengan perolehan suara pada 

Pemilu tahun 2016 Senate 54 orang dari partai republik dan 46 orang partai 

demokrat, dan House of Representative terdiri dari 239 dari partai republik, 196 

dari partai demokrat.91 Kongres merupakan badan legislatif yang ada di Negara 

Amerika Serikat. Kongres sendiri memiliki wewenang dalam hal pembuatan 

kebijakan, peranan utama anggota kongres adalah sebagai pembuat kebijakan. 

peran ini meliputi perancangan, pembahasan, dan pengesahan rancangan undang-

undang atau dalam istilah teknis disebut sebagai legislasi.92 Obama sebagai 

Presiden  Amerika Serikat memerlukan persetujuan kongres dalam upaya 

meratifikasi sebuah perjanjian internasional. Persetujuan kongres diperlukan 

minimal sebanyak dua pertiga dari jumlah keseluruhan kongres. 

 Presiden Obama sebagai Chief negosiator dalam ratifikasi Paris Agreement 

mendapatkan tantangan dari level domestiknya yaitu partai Republik sebagai 

anggota kongres Amerika Serikat, proses ini menentukan win-set ketika chief 

negosiator saat akan mengikuti konfrensi perubahan iklim di Paris tahun 2015. 

Chief negosiator mendapat tantangan awal saat Presiden Obama yang akan 

mengikuti pelaksanaan COP 21 di Paris mendapat tentangan dari partai Republik. 

                                                           
90 Rosalie Targonski & Dindin A. Natasukarya (Ed), 2000, Garis Besar Pemerintahan Amerika 

Serikat (Terj), Kantor Program Infromasi Internasional Departemen Luar Negri Amerika Serikat, 

hal. 80 
91 Election 2016: Republicans retain control of the US House of Representatives and Senate, diakses 

dalam http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/republicans-retain-control-

house-representatives-latest-live-election-a7405916.html (19/04/2017 pkl 00.09 WIB) 
92 Cipto, Op. Cit. hal.123 

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/republicans-retain-control-house-representatives-latest-live-election-a7405916.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/republicans-retain-control-house-representatives-latest-live-election-a7405916.html


63 
 

Perwakilan Partai Republik dari Kentucky Ed Whitfield saat dihadapan kongres 

menyatakan “..send a message to the climate conference in Paris that in America, 

there’s serious disagreement with the policies of this president,..” maksud dari 

pernyataan ini sikap dari level domestik Amerika Serikat untuk menolak 

perundingan yang terjadi di Paris, agar tidak mempercayai Amerika Serikat dalam 

penanganan perubahan iklim, pesan dari partai Republik tersebut ditujukan kepada 

para delegasi yang mengikuti pelaksanaan COP 21 di Paris.93 Proses yang terjadi 

ini membuat Obama harus mengikuti kepentingan para anggota kongres yang tidak 

mendukung akan tindakan Obama dalam menangani perubahan iklim, walaupun 

Obama sendiri memiliki posisi konsen terhadap lingkungan. 

Presiden Obama sebagai chief negositaor dalam COP 21 membawa win-set 

untuk tidak meratifikasi Paris Agreeement. Win-set yang dibawa oleh Obama 

dalam pertemuan tersebut ialah dari Kongres yang tidak mendukung upaya dalam 

menangani perubahan iklim. Namun Obama, cenderung mendukung dengan hasil 

kesepakatan pada COP 21 atau proses negosiasi pada level pertama yang berkaitan 

dengan upaya penanganan perubahan iklim. Pada level kedua Presiden Obama 

memiliki tantangan dalam meratifikasi hasil kesepakatan tersebut. Tantangan 

tersebut datang dari kongres Amerika Serikat yang tidak sependapat dengan hasil 

kesepakatan COP 21. 

Chief negosiator bernegosiasi kembali dengan kongres Amerika Serikat, hal 

ini merupakan tantangan kedua yang dialami oleh chief negosiator kembali dari 

                                                           
93 Congress Moves to Sabotage the Paris Climate Summit, diakses dalam 

http://www.newyorker.com/news/daily-comment/congress-moves-to-sabotage-the-paris-climate-

summit (11/05/2016 jam 07:42 WIB) 

http://www.newyorker.com/news/daily-comment/congress-moves-to-sabotage-the-paris-climate-summit
http://www.newyorker.com/news/daily-comment/congress-moves-to-sabotage-the-paris-climate-summit
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COP 21. Ketika chief negosiator membahasan mengenai Paris Agreement dibawa 

ke hadapan Kongres yang terdiri dari Partai Republik dan Partai Demoktrat. Partai 

Republik memiliki dukungan dari kalangan pengusaha dan profesional dibanding 

partai Demokrat. Partai Demokrat pendukung terbesarnya berasal dari kalangan 

buruh dan keluarganya, mereka yang berpendidikan dibawah SLTA, pemilih 

berkulit hitam, Yahudi, kelompok berpenghasilan rendah, kalangan liberal, pemilih 

pemula dan pemilih beragama Katolik.94  

Partai Republik berupaya untuk menghalangi ratifikasi Paris Agreement 

yang diusulkan oleh Obama. Mengingat bahwa partai Republik memiliki dukungan 

terbesar dari para pengusaha, maka kepentingan dari partai Republik berorientasi 

pada probisnis, dengan kata lain fokus terhadap perekonomian dan mengabaikan 

adanya upaya mengenai permasalahan lingkungan. Partai Republik dihadapan 

kongres memfokuskan pada pembahasan untuk menangani masalah pekerja, 

perekonomian dan terorisme, Senator John Barrasso, Republican of Wyoming, 

menyatakan “While the president is at this climate conference, the American people 

have that as a very, very low priority,” lebih lanjut Senator John Barrasso, 

Republican of  Wyoming menyatakan “They (people of United State) are focused 

on jobs, the economy and terrorism.”95 Partai Republik mengasumsikan bahwa 

apabila penanganan emisi karbon dilakukan oleh pemerintah akan menghancurkan 

perekonomian Amerika Serikat, karena alokasi anggaran akan fokus kepada upaya 

                                                           
94 Bambang Cipto, Op. Cit. Hal. 59,61 
95 Votes in Congress Move to Undercut Climate Pledge, diakses dalam 

http://www.nytimes.com/2015/12/02/us/politics/as-obama-pushes-climate-deal-republicans-move-

to-block-emissions-rules.html?_r=0 (11/05/2016 jam 07:55 WIB)  

http://www.nytimes.com/2015/12/02/us/politics/as-obama-pushes-climate-deal-republicans-move-to-block-emissions-rules.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/12/02/us/politics/as-obama-pushes-climate-deal-republicans-move-to-block-emissions-rules.html?_r=0
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menangani emisi karbon tanpa mengalokasikan anggaran kepada kebutuhan 

lainnya. 

Sedangkan Partai Demokrat, berupaya untuk mendukung usulan yang 

diajukan oleh Obama perihal upaya untuk menangani perubahan iklim. Mengingat 

karakteristik dari partai demokrat tersebut. dihadapan kongres Jim Mcgroven  

sebagai perwakilan dari partai Demokrat dihadapan kongres menyatakan 

pertemuan di Paris merupakan pertemuan pemimpin dunia untuk mengupayakan 

langkah dalam menangani perubahan iklim, ia menjelaskan mendukung akan 

pertemuan di Paris agar menjaga kondisi lingkungan, dan merasa sedih apabila 

Amerika Serikat tidak ambil bagian dalam upaya menangani perubahan iklim.96 

Kondisi pemungkutan suara yang dilakukan di kongres mengenai 

persetujuan perihal Presiden Obama dalam mengusulkan isu penanganan emisi 

karbon menghasilkan partai Republik memiliki suara sebanyak 243 dan demokrat 

sebanyak 181, dari 539 anggota voters yang hadir dalam vote tersebut, dan pada 

akhirnya partai republik menang dan memilih untuk melawan program penanganan 

emisi karbon yang diajukan Presiden obama. Presiden Amerika Serikat tidak 

mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahan dalam negerinya bahwa DPR 

mengeluarkan resoslusi yang telah disetujui Senat untuk menghalangi renacna 

Enviromental Protection Agency (EPA), karena akan menghalangi pembangunan 

pembangkit listrik tenaga batu bara yang dimilikinya, pembangkit tenaga listrik 

                                                           
96 House G.O.P. Challenges Emissions Policy, diakses dalam 

https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000004068680/house-challenges-environmental-

policies.html?action=click&contentCollection=us&module=lede&region=caption&pgtype=article 

( 12/03/2017 pkl 17:20 WIB) 

https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000004068680/house-challenges-environmental-policies.html?action=click&contentCollection=us&module=lede&region=caption&pgtype=article
https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000004068680/house-challenges-environmental-policies.html?action=click&contentCollection=us&module=lede&region=caption&pgtype=article
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tersebut adalah yang menghasilkan banyak CO2.97 Kongres mengabaikan regulasi 

perubahan iklim yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, yang mana aturan 

ini akan diterapkan oleh EPA guna untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.98 

Diskusi yang terjadi dalam kongres mempengaruhi kebijakan untuk 

meratifikasi Paris Agreement. Hasil dari negosiasi pada level kedua (parlemen) 

akan sangat mempengaruhi keberhasilan pada level pertama (COP 21). Putnam 

lantas menguraikan mengeai pentingnya “win-set” atau tingkat kesepakatan di level 

kedua bagi suksesnya negosiasi level pertama. Artinya, semakin luas win-set dan 

semakin fleksibel pula perundingan di level pertama mencapai keberhasilan.99 

Pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini diwakili oleh Obama sebagai presiden 

Amerika Serikat sebagai chief negosiator mengajukan usulan akan penanganan 

dampak perubahan iklim kepada parlemen, dari Parlemen mendapatkan perlawanan 

dari Partai Republik, dan sebagian lainnya dari Partai Demokrat mendukung akan 

regulasi mengenai penanganan perubahan lingkungan. Obama sebagai Presiden 

Amerika Serikat menyetujui untuk meratifikasi Paris Agreement yang mana Obama 

memiliki hak veto terhadap hasil kongres mengenai penolakan sebagian besar 

anggota kongres terhadap usulan ratifikasi Paris Agreement.  

 

                                                           
97 Ibid. 
98 House votes to reject Obama climate change regulations, diakses dalam 

http://edition.cnn.com/2015/12/01/politics/house-climate-change-obama-epa/ (11/05/2016 jam 8:50 

WIB) 
99 Robert D. Putnam, Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games diakses 

dalam http://www.guillaumenicaise.com/wp-content/uploads/2013/10/Putnam-The-Logic-of-Two-

Level-Games.pdf (26/04/2016 jam 09:19 WIB) 

http://edition.cnn.com/2015/12/01/politics/house-climate-change-obama-epa/
http://www.guillaumenicaise.com/wp-content/uploads/2013/10/Putnam-The-Logic-of-Two-Level-Games.pdf
http://www.guillaumenicaise.com/wp-content/uploads/2013/10/Putnam-The-Logic-of-Two-Level-Games.pdf
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 3.3.2 Environmental Protection Agency (EPA) Mendukung Chief 

Negosiator. 

Two-level game diplomacy theory menyatakan faktor ukuran win-set 

tergantung pada koalisi yang mendukung, dalam artian bahwa tidak hanya institusi 

politik dalam hal ini kongres Amerika Serikat, namun juga lembaga atau kelompok 

institusional yang mendukung upaya menangani permasalahan perubahan iklim. 

Faktor yang mempengaruhi ukuran win-set chief negosiator dalam bernegosiasi di 

level internasional ialah kelompok kepentingan institusional mendukung ratifikasi 

Paris Agreement, dalam hal ini Enviromental Protection Agency (EPA). EPA 

merupakan kelompok kepentingan institusional serta lembaga resmi pemerintah 

Amerika Serikat yang konsen terhadap lingkungan. EPA berperan untuk 

mengembangkan dan menegakkan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan 

seperti Clean Air Act, yang harus dipatuhi oleh pemerintahan Federal dan negara 

bagian, serta indsutri. EPA membantu untuk merumuskan hukum lingkungann 

kepada Kongres Amerika Serikat dan memiliki kekuasaan untuk mengelurakan 

sanksi dan denda retribusi.100 EPA juga melakukan upaya pengumpulan data emisi 

karbon dioksida. Data yang dikumpulkan oleh EPA digunakan untuk 

mengidentifikasi upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi emisi karbon. EPA 

memberikan informasi mengenai emisi gas rumah kaca pada tingkat nasional 

kepada pemerinatah Amerika Serikat. EPA juga mempromosikan ekonoomi energi 

bersih, sekaligus memantau emisi karbon yang dihasilkan oleh negara Amerika 

                                                           
100 The US Environmental Protection Agency, diakses dalam https://www.thoughtco.com/fda-not-

adequately-testing-food-pesticides-3321996 (13/04/2017 pkl 10.55 WIB) 

https://www.thoughtco.com/fda-not-adequately-testing-food-pesticides-3321996
https://www.thoughtco.com/fda-not-adequately-testing-food-pesticides-3321996
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Serikat, EPA juga memlakukan analisis ekonomi yang menguntungkan bagi 

lingkungan.101 

EPA pada pelaksanaan COP 21 memaparkan yang dilakukan oleh Obama 

mengenai rencana penanganan perubahan iklim. EPA menjelaskan mengenai 

Presiden Climate Action Plan.  Fokus dari Climate Action Plan tersebut ialah upaya 

yang harus dilakukan untuk mengurangi emisi karbon, mempersiapkan Amerika 

Serikat dalam  menghadapi dampak perubahan iklim, serta menjadikan Amerika 

Serikat sebagai lead state dalam dunia internasional yang konsen terhadap kondisi 

lingkungan, serta perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan akibat perubahan 

iklim.102 EPA dalam sebuah video tahun 2015 yang membicarakan mengenai 

perubahan iklim, menjelaskan program yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

adanya pengurangan bahan bakar fosil yang digunakan dalam transportasi, 

mendorong agar wujudkan investasi ke energi yang efisien, dan mengurangi polusi 

yang diakibatkan oleh gas methana. Sektor swasta didorong untuk berinovasi dan 

EPA mengontrol upaya tersebut agar pemeintah tetap dalam jalurnya dalam 

menangani emisi karbon.103 

EPA dapat mengusulkan langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah 

untuk menangani permasalahan lingkungan. EPA posisinya dalam pemerintahan 

Amerika Serikat ialah untuk memberikan pengaruh berupa hasil penelitiannya 

                                                           
101 What EPA Is Doing about Climate Change, diakses dalam 

https://www.epa.gov/climatechange/what-epa-doing-about-climate-change (28/02/2017 pkl 17:14 

WIB) 
102 President’s Climate Action Plan, diakses dalam 

https://energy.gov/eere/solarpoweringamerica/president-s-climate-action-plan (08/03/2017 pkl 

22:03 WIB) 
103 EPA Administrator on 2015 Paris Climate Talks,  U.S. Environmental Protection Agency, 

Dipublikasikan tanggal 24 Nov 2015, dapat diakses dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=RRLOrjuegPU (09/03/2017 pkl 15:20WIB) 

https://www.epa.gov/climatechange/what-epa-doing-about-climate-change
https://energy.gov/eere/solarpoweringamerica/president-s-climate-action-plan
https://www.youtube.com/watch?v=RRLOrjuegPU
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mengenai pencemaran lingkungan. EPA bersama Peresiden Obama mengusulkan 

kepada kongres untuk melaksanakan Climate Action Plan yang mana upaya 

tersebut nantinya bisa dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani emisi karbon.  

EPA secara garis besar mendukung langkah yang dilakukan oleh Presiden 

Obama dalam menangani emisi karbon yang merupakan penyebab perubahan 

iklim. EPA mengusulkan program-program penggunaan teknologi yang terbarukan 

yakni banyaknya teknologi tenaga angin yang lebih dari 3 kali lipat, serta 

penggunaan tenaga surya, selama Presdien Obama menjabat.104 

 

 3.3.3 Civil Society dalam Mempengaruhi Ratifikasi Paris Agreement.  

Two-level game diplomacy theory, chief negosiator akan berhadapan 

dengan level II yakni civil society. Ukuran win-set (tingkat kesepakatan) sangat 

tergantung dari koalisi dan pilihan-pilihan yang ada pada level II berupa tekanan 

dari yang mendukung atau menentang perjanjian internasional tersebut. Pada 

kondisi ini chief negosiator akan menimbang kelompok yang menekan baik dari 

tekanan civil society di internasionl maupun domestik. 

 Pada level domestik dapat dilihat negara Amerika Serikat sendiri 

dipengaruhi oleh masyarakatnya. Masyarakat Amerika Serikat menginginkan 

adanya aksi yang nyata dalam menangani perubahan iklim. Civil Society Amerika 

Serikat merespon masalah perubahan iklim, hal ini dibuktikan dengan adanya 

demonstrasi yang dilakukan oleh para masyarakat sipil. Demonstrasi dilakukan 

                                                           
104 Administrator Gina McCarthy, Remarks U.S. Center at COP21 in Paris, As Prepared, diakses 

dalam https://www.epa.gov/speeches/administrator-gina-mccarthy-remarks-us-center-cop21-paris-

prepared (28/02/2017 pkl 20:20 WIB) 

https://www.epa.gov/speeches/administrator-gina-mccarthy-remarks-us-center-cop21-paris-prepared
https://www.epa.gov/speeches/administrator-gina-mccarthy-remarks-us-center-cop21-paris-prepared
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pada 1 Januari 2016 sebelum upacara penandatanganan Paris Agreement 22 April 

2016 di New York, ribuan orang berkumpul di depan balai kota Los Angeles, 

California. Adapun atribut yang dilakukan oleh para demonstran salah satunya 

membawa poster, sepanduk, bahkan dengan menggunakan kostum Santa Claus, 

kostum Bernie Sanders, berupa protes mengenai upaya untuk mengurangi emisi 

karbon dan pesan-pesan yang berkaitan dengan kondisi bumi saat ini.105 Salah satu 

organisasi internasnional yakni 350.org sebuah organisasi internasnional yang 

konsen terhadap lingkungan melakukan demonstrasi di depan gedung putih. 

Ratusan warga hadir disana untuk mendorong agar pemerintah untuk beralih dari 

penggunaan bahan bakar fosil ke penggunaan bahan bakar energi terbarukan.106  

Dukungan Civil society Amerika Serikat dalam menangani emisi karbon 

merupakan win-set  Obama sebagai chief negosiator dalam bernegosiasi di level 

internasnional. Obama pada level internasnional dalam hal ini COP 21 di Paris 

menghasilkan Paris Agreement, Obama posisinya ialah mendukung adanya upaya 

mengurangi emisi karbon, namun hal itu bersifat sementara. Dukungan Obama 

mengenai Paris Agreement akan dibawa ke level domestiknya untuk didiskusikan 

apakah akan meratifikasi atau tidak meratifikasi Paris Agreement.  

 

 

 

                                                           
105 Climate change protests around the world, diakses dalam 

http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/cop21-climate-change-deal-obscures-

problems-says-friends-of-the-earth-head-a6793406.html#gallery (01/03/2017 pkl 13:42 WIB) 
106 Global climate march 2015: hundreds of thousands march around the world – as it happened, 

diakses dalam https://www.theguardian.com/environment/live/2015/nov/29/global-peoples-

climate-change-march-2015-day-of-action-live (15/04/2017 pkl 17.34 WIB)  

http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/cop21-climate-change-deal-obscures-problems-says-friends-of-the-earth-head-a6793406.html#gallery
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/cop21-climate-change-deal-obscures-problems-says-friends-of-the-earth-head-a6793406.html#gallery
https://www.theguardian.com/environment/live/2015/nov/29/global-peoples-climate-change-march-2015-day-of-action-live
https://www.theguardian.com/environment/live/2015/nov/29/global-peoples-climate-change-march-2015-day-of-action-live
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3.4 Level Pertama (Level Internasional) 

Berdasarkan two-level game diplomacy theory yang dikemukakan oleh 

Putnam, Putnam menjelaskan Chief negosiator dalam kesepakatanya memiliki 

faktor yang mempengaruhi win-setnya (tingkat kesepakatan) dari ratifikasi yang 

dilakukan. Setiap negosiator dalam mencapai kesepakatan harus menghormati win-

setnya sendiri yang diperoleh dari level domestiknya. Namun disatu sisi harus 

memaksimalkan win-set pihak lain. Hal ini menjadi dilema tersendiri, bahwa chief 

negosiator harus memaksimalkan win-set pihak lain, ketika sang negosiator 

memaksimalkan pihak lain, ini akan memperlemah dari win-setnya sendiri. Dapat 

diketahui bahwa dalam proses pengambilan keputusan Amerika Serikat masalah 

ratifikasi Paris Agreement tidak begitu saja dari pemerintah Amerika Serikat. Ada 

proses negosiasi yang terjadi. Negosiasi itu terjadi pada dua tingkatan, yaitu level I 

atau level internasional (Presiden Amerika Serikat dengan perwakilan delegasi 

COP 21, kondisi internasional) dan level II atau level domestik (diskusi dalam 

parlemen Amerika Serikat dengan setelah terjadi kesepakatan sementara di level I). 

Dalam two-level games diplomacy theory, chief negosiator 

mempertimbangkan kondisi level internasional untuk meratifikasi atau tidak 

ratifiasi sebuah perjanjian internasnioanl. Obama sebagai chief negosiator 

memlihat kondisi level internasional yang terjadi sehingga mempengaruhi untuk 

meratifikasi Paris Agreement, meskipun Obama ditolak oleh kongres dalam 

meratifikasi Paris Agrement, Obama mendapatkan dukungan dari EPA, Civil 

Society. Kondisi level internasional itu ialah desakan dari negara peserta anggota, 

China sebagai negara yang menyaingi Amerika Serikat meratifikasi Paris 
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Agreement, dan dampak dari perubahan iklim yang menjadi tanggung jawab 

bersama.  

3.4.1 Jumlah Negara yang meratifikasi Paris Agreement sebelum 

Amerika Serikat dan Ratifikasi China.  

Jumlah negara yang meratifikasi Paris Agreement merupakan yang 

mempengaruhi ratifikasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Paris 

Agreement.  Sebanyak 180 negara menandatangani Paris Agreement, setidaknya 

sebanyak 55 negara harus meratifikasi agar tercipta hukum yang mengikat bagi 

negara-negara anggota, hal ini setidaknya akan mengurangi emisi global sebanyak 

55 persen. Pada tanggal 22 April 2016 dilaksanakan upacara penandatanganan 

Paris Agreement di  United Nations Headquarters, New York. Sejumlah 175 

pemimpin negara menghadiri acara tersebut sebagai momentum dalam upaya 

menangani perubahan iklim. Saat tanggal 22 April tersebut sebanyak 15 negara 

berkembang dan kepulauan yang terdiri dari Karibia, Samudera Hindia danPasifik 

menandatangani sekaligus meratifikasi Paris Agreement diantaranya Marshall 

Islands, Nauru, Palau, Somalia, State of Palestine, Barbados, Belize, Fiji, Grenada, 

Saint Kitts & Nevis, Samoa, Tuvalu, Maldives, Saint Lucia, and Mauritius.107 

Namun, negara tersebut hanya menyumbang 0.02% pengurangan emisi global 

dunia, dibutuhkan adanya tindakan yang nyata untuk negara-negara maju dalam 

menangani emisi karbon tersebut. 

                                                           
107 Record Support for Advancing Paris Climate Agreement Entry into Force, diakses dalam 

http://newsroom.unfccc.int/paris-agreement/closing-paris-agreement-signing-press-release/ 

(16/04/2017 pkl 20.12 WIB) 

http://newsroom.unfccc.int/paris-agreement/closing-paris-agreement-signing-press-release/
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Sebelum China dan Amerika Serikat meratifikasi Paris Agreement, 

sejumlah 23 negara telah meratifikasi termasuk Korea Utara, namun sebanyak 23 

negara hanya dapat mengurangi emisi sebanyak 1,08 persen. Ketika China dan 

Amerika Serikat meratifikasi Paris Agreement pada pertemuan G-20 di Ha dapat 

mengurangi emisi karbon sebanyak hampir 40 persen, karena China sebagai emitor 

sebanyak 20 persen dan Amerika sebanyak 17,9 persen.108  

Parlemen China meratifikasi Paris Agrement pada tanggal 3 September 

2016, National People’s Congress China memutuskan mengadopsi proposal untuk 

meninjau ulang dan ratifikasi Paris Agreement. keputusan tersebut diambil sebelum 

konfrensi G20.109 Ratifikasi yang dilakukan oleh China merupakan kali pertama, 

karena pada perjanjian sebelumnya yaitu protokol Kyoto China tidak memiliki 

tanggungjawab dalam meratifikasinya. 

Pertemuan G-20 di Guangszhu, China merupakan sebuah momentum 

negara China dan Amerika Serikat dalam meratifikasi Paris Agreement. Meskipun 

China dan Amerika Serikat merupakan negara yang berkompetisi dalam dominasi 

kepemimpinan global baik dalam hal ekonomi, militer dan politik. China ingin 

memperluas pengaruhnya di negara-negara Asia Timur, sedangkan Amerika 

Serikat berusaha membatasi pengaruh China dengan berkoalisi dengan Korea 

Selatan dan Jepang. Dalam hal ekonomi Amerika dan China merupakan dua negara 

yang memiliki ekonomi terbesar di dunia, dapat dilihat GDP kedua negara Amerika 

                                                           
108 U.S., China ratify Paris climate agreement, diakses dalam http://www.reuters.com/article/us-

china-climatechange-idUSKCN11901W (31/03/2017 pkl 03.34 WIB) 
109 Cina Ratifikasi Kesepakatan Perubahan Iklim Paris, diakses dalam 

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/16/09/03/ocx0aa335-cina-ratifikasi-

kesepakatan-perubahan-iklim-paris (22/03/2017 pkl 09.30 WIB) 

http://www.reuters.com/article/us-china-climatechange-idUSKCN11901W
http://www.reuters.com/article/us-china-climatechange-idUSKCN11901W
http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/16/09/03/ocx0aa335-cina-ratifikasi-kesepakatan-perubahan-iklim-paris
http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/16/09/03/ocx0aa335-cina-ratifikasi-kesepakatan-perubahan-iklim-paris
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Serikat di posisi pertama dengan GDP 18 juta dolar Amerika dan posisi kedua 

adalah China dengan GDP 11 juta dolar Amerika,110 dan dalam persaingan militer, 

anggaran militer Amerika Serikat menepati posisi pertama dan China posisi 

kedua.111 Namun, dengan persaingan tersebut Amerika Serikat dan China dalam hal 

Paris Agreement mereka sepakat untuk meratifikasi perjanjian tersebut. 

Dengan diratifikaisnya Paris Agreement, diharapkan akan membuat negara 

lain untuk melakukan hal yang sama. Amerika dan China sebagai emitor dan 

perekonomian terbesar mengambil tindakan dalam menangani emisi gas rumah 

kaca akan mempengaruhi negara lain untuk meratifikasi Paris Agreement. Setelah 

ratifikasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan China, ratifikasi dilakukan oleh 

negara India. India meratifikasi Paris Agreement pada 2 Oktober 2016 merupakan 

negara ke 65, sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 52 

persen.112  

Two-level game diplomacy theory, chief negosiator melihat tekanan global 

sebagai pertimbangan untuk meratifikasi sebuah perjanjian. Dalam hal ini Amerika 

Serikat melihat China meratifikasi Paris Agreement dengan alasan negara Amerika 

Serikat dan China meratifikasi Paris Agreement bersama-sama memiliki 

kesepakatan untuk menangani perubahan iklim. China berjanji untuk meningkatkan 

bahan bakar non-fosil dan mengurangi emisi sekitar 20% dan Amerika Serikat akan 

                                                           
110 Gross domestic product 2015, diakses dalam 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf (31/03/2017 pkl 04.50 WIB) 
111 The largest defense budgets in the world, diakses dalam http://www.businessinsider.com/the-

largest-defense-budgets-in-the-world-2015-10?IR=T&r=US&IR=T (31/03/2017 pkl 04.39 WIB) 
112 India ratifies historic Paris climate deal at U.N., diakses dalam 

http://www.thehindu.com/news/national/India-ratifies-historic-Paris-climate-deal-at-

U.N./article15422334.ece (22/03/2017 pkl 09.51 WIB) 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
http://www.businessinsider.com/the-largest-defense-budgets-in-the-world-2015-10?IR=T&r=US&IR=T
http://www.businessinsider.com/the-largest-defense-budgets-in-the-world-2015-10?IR=T&r=US&IR=T
http://www.thehindu.com/news/national/India-ratifies-historic-Paris-climate-deal-at-U.N./article15422334.ece
http://www.thehindu.com/news/national/India-ratifies-historic-Paris-climate-deal-at-U.N./article15422334.ece
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mengurangi emisi hingga 28%. Amerika Serikat dan China juga menunjukan 

kepemimpinan global yang luar biasa dalam mengatasi perubahan iklim dan 

berharap negara lain mengikuti tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.113 

3.4.2 Global Civil Society mempengaruhi ratifikasi Paris Agreement 

Civil Society memiliki pengaruh dalam pembahasan ratifikasi oleh kepala 

negara, pada kondisi ini Civil Society melakukan demonstrasi untuk memprngaruhi 

kepala negara dalam meratifikasi Paris Agreement. Pada level internasional terjadi 

demonstrasi yang dilakukan Civil Society di depan berlangsungnya COP 21, 

puluhan ribu orang mendesak agar para pemimpin negara untuk meratifikasi 

perjanjian yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim. Puluhan ribu protes 

dari civil society di seluruh dunia sebelum COP 21 di Paris. Demonstrasi dilakukan 

untuk mendorong para pemimpin negara agar melakukan langkah atau tindakan 

dalam menangani perubahan iklim.  Namun, protes yang dilakukan oleh civil 

society mendapatkan respon dari pihak kepolisian dengan menangkap beberapa 

demonstran, hal ini dikarenakan demonstrasi yang dilakukan dilarang oleh 

kepolisian disebabkan kejadian sebelum terlaksananya COP 21 terjadi serangan 

teror di Paris.114 

Demonstrasi kembali dilakukan di dekat Arc de Triomphe, ribuan aktivis 

lingkungan berkumpul disana untuk memprotes hasil dari konferensi iklim COP 21. 

Para aktivis berpendapat bahwa peningkatan suhu global 2 derajat celsius tidaklah 

                                                           
113 Four reasons why the US and China ratifying the Paris Agreement matters, diakses dalam 

https://www.cdp.net/en/articles/governments/four-reasons-why-the-us-and-china-ratifying-the-

paris-agreement-matters (31/03/2017 pkl 05.04 WIB) 
114 Tens of thousands protest around globe before Paris climate talks, diakses dalam 

http://america.aljazeera.com/articles/2015/11/29/paris-activists-clash-with-police-ahead-of-

climate-talks.html (30/03/2017 pkl 23.21 WIB) 

https://www.cdp.net/en/articles/governments/four-reasons-why-the-us-and-china-ratifying-the-paris-agreement-matters
https://www.cdp.net/en/articles/governments/four-reasons-why-the-us-and-china-ratifying-the-paris-agreement-matters
http://america.aljazeera.com/articles/2015/11/29/paris-activists-clash-with-police-ahead-of-climate-talks.html
http://america.aljazeera.com/articles/2015/11/29/paris-activists-clash-with-police-ahead-of-climate-talks.html
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cukup, karena dianggap perubahan dalam menjaga suhu bumi terlalu lambat, aktivis 

lingkungan menuntut agar penurunan suhu sebesar 1,5 derajat celsius. Para aktivis 

menggunakan baju merah dan atribut serba merah yang melambangkan panasnya 

suhu bumi, selain itu juga aktivis iklim membawa spanduk yang bertuliskan “Save 

the Climate”.115 Demonstrasi terjadi juga dengan menjejerkan sejumlah sepatu 

sebagai protes mengenai perubahan iklim, bahkan paus Francis ikut serta dalam 

aksi menjejerkan sepatu di Place de la Republique, Paris. Barisan sepatu tersebut 

menjadi sebuah simbol akan aksi damai, karena pemerintah tidak memberikan ijin 

untuk melaksanakan demonstrasi dengan alasan keamanan para pemimpin dunia 

yang akan melaksanakan pertemuan mengenai penanganan perubahan iklim.116 

Upaya protes yang terjadi di Paris tersebut menjadi sebuah tekanan kepada para 

pemimpin negara untuk melakukan tindakan dalam menangani perubahan iklim. 

Gerakan civil society juga berlangsung di berbagai negara di dunia, salah 

satunya juga di seluruh Australia. Australia sebagai perwakilan dari masyarakat 

negara-negara Pasifik misalnya Tuvalu, Nauru, Kiribati dan Tonga. Pada Minggu 

29 November 2015 sebelum pelaksanaan COP 21 di Paris,  para aktivis mendorong 

agar Australia menjadi perwakilan negara di kawasan Pasifik dalam upaya 

menangani kenaikan suhu global, dan berkomitmen untuk mengurangi emisi 

sebesar 28 %. Para aktivis menggunakan baju merah dan membawa tulisan yang 

bertuliskan “We can’t walk on water”. Di Sydney lebih dari 45.000 orang 

                                                           
115 Protesters Are in Agreement as Well: Pact Is Too Weak, diakses dalam 

https://www.nytimes.com/2015/12/13/world/europe/climate-activists-gather-in-paris-to-protest-

outcome-of-conference.html?_r=0 (30/03/2017 pkl 23.40 WIB) 
116 Thousands of empty shoes stand in for climate protesters. Among them, a pair from Pope Francis, 

diakses dalam http://mashable.com/2015/11/30/shoes-protests-paris-climate-pope-

francis/#sYDVbQ9g6Pqp (31/03/2017 pkl 00.43 WIB) 

https://www.nytimes.com/2015/12/13/world/europe/climate-activists-gather-in-paris-to-protest-outcome-of-conference.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2015/12/13/world/europe/climate-activists-gather-in-paris-to-protest-outcome-of-conference.html?_r=0
http://mashable.com/2015/11/30/shoes-protests-paris-climate-pope-francis/#sYDVbQ9g6Pqp
http://mashable.com/2015/11/30/shoes-protests-paris-climate-pope-francis/#sYDVbQ9g6Pqp


77 
 

melaksanakan pawai dengan membawa tulisan “There is no Planet B”. Pawai 

tersebut dimulai dari pusat kota hingga Opera House.117  

Di Hongkong demonstrasi dilaksanakan oleh 350.org yaitu gerakan peduli 

iklim yang berada di Hong Kong, selain itu juga bersama dengan Greenpeace dan 

World Wide Fund for Nature (WWF), mereka mendesak pemerintah Hong Kong 

untuk menandatangani perjanjian pengurangan emisi dan mengembangkan sumber 

daya terbarukan. Kelompok ini berbaris dari Central Pier Nomor 9 ke Golden 

Bauhinia Square, Wan Chai, memegang tulisan yang mengatakan “Hong Kong 

under water” dan “The future is renewables”. membawa styrofom beruang kutub 

yang memegang tulis ”Please Help” hal itu dilakukan karena mencairnya es 

Arktik.118  

Pengaruh dari civil society  dikatakan oleh Sekertaris Jendarl PBB Ban Ki-

moon dalam pidato pembukaan pertemuan dengan civil society organization untuk 

memperingati berlakunya persetujuan Paris mengenai perubahan iklim. Masyarakat 

sipil memiliki pengaruh dengan tercapainya perjanjian Paris yang mengenai 

perubahan iklim. Masyrakat sipil juga diharapkan membantu mengawasi 

pemerintah dalam menangani permasalahan perubahan iklim, civil society 

diharapkan memiliki kontibusi dan advokasi dalam terlaksananya Paris Agreement 

di negara masing-masing.119  

                                                           
117 Climate change protests across Australia – tens of thousands march, diakses dalam 

https://www.theguardian.com/environment/2015/nov/29/climate-change-marches-australia-

sydney-canberra-perth-weekend-of-protest (30/03/2017 pkl 23.55 WIB) 
118 Hongkongers join Global Climate March ahead of Paris talks, diakses dalam 

https://www.hongkongfp.com/2015/11/30/hongkongers-join-global-climate-march-ahead-of-paris-

talks/ (31/03/2017 pkl 01.32 WIB) 
119 Opening remarks at meeting with Civil Society Organizations to commemorate entry-into-force 

of Paris Agreement on Climate Change, diakses dalam 

https://www.theguardian.com/environment/2015/nov/29/climate-change-marches-australia-sydney-canberra-perth-weekend-of-protest
https://www.theguardian.com/environment/2015/nov/29/climate-change-marches-australia-sydney-canberra-perth-weekend-of-protest
https://www.hongkongfp.com/2015/11/30/hongkongers-join-global-climate-march-ahead-of-paris-talks/
https://www.hongkongfp.com/2015/11/30/hongkongers-join-global-climate-march-ahead-of-paris-talks/
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Dalam two-level game diplomacy theory, chief negosiator memiliki win-set 

tidak akan meratifikasi Paris Agreement hal ini dikarenakan pada level 

domestiknya ia tidak didukung oleh kongres, namun disisi lain chief negosiator 

didukung oleh EPA dan civil society. Chief  negosiator melihat kondisi 

internasnional yang terjadi dalam memutuskan ratifikasi atau tidak sebagai 

negosiasi pada level internasional. Global civil society dalam hal ini mempengruhi 

akan ratifikasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Obama ssebagai chief 

negosiator melihat kondisi pada level internasional yang terjadi, banyaknya protest 

atau aksi demonstrasi yang terjadi baik di dalam negerinya maupun di berbagai 

negara menjadikan Obama meratifikasi Paris Agreement. 

3.4.3 Diplomasi China - Amerika Serikat terhadap Ratifikasi Paris 

Agreement. 

Melalui two-level game diplomacy theory baha chief negosiator akan 

melakukan negosiasi pada level internasnional, hal tersebut akan mempengaruhi 

ratifikasi atau tidak sebuah perjanjian internasional. Amerika Serikat dan China 

dalam hal ini merupakan negara yang memiliki posisi penting dalam menangani 

perubahan iklim, kedua negara merupakan emitor terbesar sebagai penyebab dari 

perubahan iklim.  

Amerika Serikat sebagai perwakilan annex I bernegosiasi dengan China 

sebagai perwakilan non-annex, seperti yang dipaparkan dalam 2.2. China dan 

Amerika Serikat melakuakn diplomasi atau negosiasi dalam bentuk pertemuan 

                                                           
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-11-04/opening-remarks-meeting-civil-society-

organizations-commemorate-entry (31/03/2017 pkl 02.00 WIB) 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-11-04/opening-remarks-meeting-civil-society-organizations-commemorate-entry
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-11-04/opening-remarks-meeting-civil-society-organizations-commemorate-entry
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bilateran antar kedua negara tersebut. China dan Amerika Serikat pada 30 

November 2015 saat sebelum pertemuan COP 21 di Paris dimulai kedua chief 

negositaor yaitu Obama dan Xi Jinping berjanji menyepakati perjanjian Paris.120 

Pertemuan selanjutnya yaitu pada 31 Maret 2016 di Washington Convention 

Center, antara China dan Amerika Serikat. Kedua negara menghasilkan the third 

joint statements and action. Inti dari pertemuan tersebut ialah komitmen akan 

menandatangani dan mengambil langkah konkrit untuk mengimplementasikan 

Paris Agreement. Isi pertemuan ini menghasilkan lima poin kesepakatan yaitu : 

Pertama, Tiongkok dan Amerika Serikat akan memberikan contoh dalam 

pembangunan rendah karbon. Kedua, meratifikasi paris agreement sesegera 

mungkin. Ketiga, mendukung KTT G20 yang akan dilaksanakan di Tiongkok. 

Keempat, berkomitmen untuk mengambil langkah nyata untuk melaksanakan yang 

telah disepakati di Paris. Kelima, upaya bersama Tiongkok dan Amerika Serikat 

dalam menangani isu perubahan iklim.121 

Selanjutnya proses ratifikasi Paris Agreement, sebagai bentuk kelanjutan 

diplomasi China dan Amerika Serikat, kedua negara bertemu pada 3 September 

2016 yaitu sela pertemuan Group of 20 (G20) Summit. Presiden Amerika Serikat 

Barack Obama  dan Presiden China Xi Jinping secara resmi meratifikasi Paris 

Agreement ketika berada di China menjelang pertemuan G-20 tahun 2016.122 Pada 

                                                           
120 China's President Xi and Obama discuss climate change by phone, diakses dalam 

http://www.reuters.com/article/us-climatechange-summit-china-xi-idUSKBN0TU0FI20151211 

(12/06/2017 pkl 02.23 WIB) 
121 Diplomasi Tiongkok Terhadap Amerika Serikat dalam Paris Agreement Tahun 2015-2016, 

diakses dalam https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/.../13796/13357 (12/06/2017 pkl 

03.08 WIB) 
122 The US and China have now officially ratified the Paris climate agreement, diakses dalam 

https://www.pri.org/stories/2016-09-25/us-and-china-have-now-officially-ratified-paris-climate-

agreement (16/04/2017 pkl 22.12 WIB) 

http://www.reuters.com/article/us-climatechange-summit-china-xi-idUSKBN0TU0FI20151211
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/.../13796/13357
https://www.pri.org/stories/2016-09-25/us-and-china-have-now-officially-ratified-paris-climate-agreement
https://www.pri.org/stories/2016-09-25/us-and-china-have-now-officially-ratified-paris-climate-agreement
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pertemuan di G-20 2016 saat Presiden Obama menginginkan agar upaya untuk 

menangani perubahan iklim dilakukan secara bersama-sama, hal tersebut dapat 

dilihat pada pidatonya yang menyatakan :  

“We are here together because we believe that for all the 

challenges that we face, the growing threat of climate change 

could define the contours of this century more dramatically than 

any other challenge... Over the past seven and a half years, we've 

transformed the United States into a global leader in the fight 

against climate change. But this is not a fight that any one 

country, no matter how powerful, can take alone.” 123 

 

Salah satu alasan dari diratifikasinya Paris Agreement ialah untuk 

memastikan bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan untuk melindungi planet 

ini bagi generasi mendatang, pada pidatonya di G-20 di China Obama manyatakan 

”... And someday we may see this as the moment that we finally decided to save our 

planet...”124 Pertemuan kedua negara tersebut merupakan sebuah momentum untuk 

diberlakukannya Paris Agreement pada akhir tahun 2016. Pasalnya kedua negara 

emitor terbesar melakukan tindakan yang nyata untuk menangani perubahan iklim. 

Ratifikasi yang dilakukan oleh Presiden Obama mendapatkan dukungan dari White 

House, meskipun mendapat penolakan dari Senate Amerika Serikat. Penasehat 

White House Brain Deese menyatakan Presiden Obama memiliki kewenangan 

untuk meratifikasi kesepakatan tanpa dua-pertiga suara Senate dalam sebuah 

                                                           
123 Tanya Somanader, President Obama: The United States Formally Enters the Paris Agreement, 

terbit September 3, 2016 at 10:41 AM ET, diakses dalam, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/09/03/president-obama-united-states-formally-

enters-paris-agreement (16/04/2017 pkl 23.09 WIB) 
124 Tanya Somanader, Loc.Cit. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/09/03/president-obama-united-states-formally-enters-paris-agreement
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/09/03/president-obama-united-states-formally-enters-paris-agreement
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perjanjian.125  Hal ini merupakan sesuai dengan teori two-level game diplomacy 

theory yang mana chief negosiator dapat dipengaruhi oleh level internasnional atau 

kondisi internasnional, dan chief negosiator memiliki posisi tersendiri dalam 

meratifikasi sebauh perjanjian internasnional.  

                                                           
125 White House defends Obama evading Senate on Paris climate deal, diakses dalam 

http://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/29/obama-will-bypass-senate-ratify-paris-

climate-acco/ (16/04/2017 pkl 22.21 WIB) 

http://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/29/obama-will-bypass-senate-ratify-paris-climate-acco/
http://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/29/obama-will-bypass-senate-ratify-paris-climate-acco/

