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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan merupakan sebuah isu yang sedang hangat untuk dikaji, selain 

itu isu lingkungan ini tidak terlepas dari kajian yang harus dijaga kelestariannya 

serta sebagai hal penting dalam suatu negara, sebab lingkungan akan 

mempengaruhi sistem keamanan negara, didalam studi keamanan internasional 

selain isu politik, ekonomi, militer, dan budaya, isu lingkungan juga menjadi 

bagian kajian dari studi keamanan internasional tersebut.1 Hal ini dikarenakan 

stabilitas keamanan lingkungan akan mempengaruhi keempat isu lainnya, 

sehingga lingkungan dan keempat isu lainnya tersebut saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain dalam menjaga keamanan nasional suatu negara 

maupun keamanan internasional, selanjutnya juga menjadi bagian dari 

kepentingan nasional yang harus dicapai sehingga isu lingkungan menjadi kajian 

yang penting dalam studi hubungan internasional. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam menjadi penting 

dalam pembahasan mengenai lingkungan terlebih seiring perkembangannya 

kerusakan lingkungan menjadi sebuah isu yang sering terjadi akibat berbagai 

macam faktor dan juga saat ini setiap negara dituntut untuk terus berkembang 

1 Barry, Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, 1998, Security: A New Framework for 

Analysis, London: Lynne Riener Publisher. 
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mengikuti arus perubahan dari berbagai kebijakan serta program-program yang 

menuntut perubahan agar suatu negara tetap dapat menjaga stabilitas dan 

tercapaianya kepentingan negara, seperti keterlibatan negara Indonesia dalam 

Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000 bersama dengan 189 

negara lainnya. 

Keikutsertaan Indonesia dengan pertimbangan bahwa tujuan dan sasaran 

MDGs sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia. Konsisten 

dengan itu, Pemerintah Indonesia telah mengutamakan MDGs dalam 

pembangunan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaannya sebagaimana 

dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dan 2010-2014 serta 

Rencana Kerja Tahunan berikut dokumen penganggarannya. MDGs memiliki 8 

tujuan dan salah satunya adalah kelestarian lingkungan hidup yang merupakan 

point ketujuh dari tujuan MDGs tersebut.2 

Kelestarian lingkungan hidup merupakan syarat utama bagi kesejahteraan 

dan keberlangsungan kehidupan manusia. Kesejahteraan manusia dipenuhi 

melalui pembangunan, namun pembangunan itu harus dilaksanakan dengan tidak 

merusak lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan 

kelestarian lingkungan dapat mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan 

yang dapat berdampak pada menurunnya kapasitas pemenuhan kebutuhan 

                                                 

 

2 Laporan Pencapaian Tujuan Pembngunan Milenium Indonesia, diakses dalam 

http://www.bappenas.go.id/files/1913/5229/9628/laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-

milenium-di-indonesia-20112013051710552337900.pdf  hal.01 (28/01/2016, 06:11 WIB). 

http://www.bappenas.go.id/files/1913/5229/9628/laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia-2011__20130517105523__3790__0.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/1913/5229/9628/laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia-2011__20130517105523__3790__0.pdf
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manusia untuk sejahtera. Untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan manusia, 

diperlukan upaya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), 

yaitu pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan tiga 

pilar pembangunan (sosial, ekonomi, dan lingkungan).3 Adanya program 

mengenai lingkungan dalam point tujuan dari MDGs menuntut Indonesia untuk 

menjaga lingkungannya salah satunya adalah menjaga eksistensi dan kelestarian 

hutan nya. 

Lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi hak mutlak bagi setiap 

warga negara untuk didapatkan, karena penurunan kualitas lingkungan dapat 

berpengaruh terhadap kelayakan bagi manusia dan makhluk hidupnya lainnya 

untuk itu, Indonesia perlu mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi serta 

menjaga potensi dan eksistensi hutan negaranya. Dalam hal ini pemerintah 

Indonesia berusaha untuk mengambil perannya untuk mengatasi permasalahan 

berikut dengan dikeluarkannya undang-undang Republik Indonesia no 32 tahun 

2009 tentang pengelolaan dan lingkungan hidup.4 Dengan adanya undang undang 

tersebut diharapkan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan sebaik-

baiknya maupun dalam proses perbaikan lingkungan hidup di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan perannya untuk kelestarian 

lingkungan hidup dan salah satu nya sebagai kawasan hutan yang merupakan 

                                                 

 

3 Ibid., hal. 86. 
4 Undang-undang Republik Indonesia NO 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, diakses dalam 

http://175.184.234.138/p3es/uploads/unduhan/UU_32_Tahun_2009_(PPLH).pdf 

(28/01/2016,07:14 WIB). 

http://175.184.234.138/p3es/uploads/unduhan/UU_32_Tahun_2009_(PPLH).pdf
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bagian besar dari ekosistem lingkungan hidup yang dimiliki Indonesia sebagai 

kekayaan alam negara nya dengan berbagai upaya seperti dibuatnya peraturan dan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup baik dari segi 

pengelolaan dan sanksi pidana bagi oknum-oknum yang merusak lingkungan 

hidup agar meminimalisir penyalahgunaan yang berdampak negatif terhadap 

keberlangsungan lingkungan hidup. 

Kesepakatan kerjasama antara pemerintah Pemerintah Indonesia dan 

Amerika Serikat melalui USAID terjadi Pada tahun 2009 yang ditujukan untuk 

melestarikan kawasan hutan tropis di Sumatera yang tingkat deforestasinya sangat 

tinggi. Kesepakatan antara kedua Negara dan para pihak yang terlibat (swap 

partners) yaitu Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan 

Conservation International Indonesia (CII) ditandatangani pada tanggal 30 Juni 

2009 di Manggala Wanabhakti, Jakarta.5 Pemerintahan Amerika Serikat 

menyampaikan rencana kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam bidang 

kelestarian lingkungan Hidup terutama kawasan hutan Indonesia yang memiliki 

potensi yang besar dalam penyerapan emisi karbon dunia sehingga pemerintah 

Amerika Serikat merasa perlu untuk melestarikan hutan Indonesia salah satunya 

dengan menjalin sebuah kerjasama dengan pemerintahan Indonesia. 

Pemerintah Indonesia menyetujui dan terjadilah Kerjasama bilateral antara 

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Mentri Kehutanana Indonesia dan 

                                                 

 

5 Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera), diakses dalam 

http://www.tfcasumatera.org/16-2/ (05/11/2015, 22:05). 

http://www.tfcasumatera.org/16-2/
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Pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh USAID dalam program  Tropical 

Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera) atau disebut juga 

Aksi Nyata Konservasi Hutan Tropis Sumatera yang merupakan program 

pemerintah Amerika Serikat yaitu sebuah skema pengalihan hutang untuk 

lingkungan (Debt-for-Nature Swap) yang dibuat antara Pemerintah Amerika 

Serikat dan Pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk melestarikan kawasan 

hutan tropis di Sumatera yang tingkat deforestasinya sangat tinggi.6 

Program Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-

Sumatera) ini berperan dalam pengelolaan dan mengatasi kerusakan hutan 

Indonesia dan khususnya yang sebagai objek penelitian adalah dikawasan hutan 

sumatera Indonesia khususnya kawasan hutan leuser Aceh.  Ini dikarenakan 

bagian ekosistem hutan Leuser adalah hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan 

salah satu daerah yang paling kaya akan keanekaragaman hayati di Asia Tenggara 

yang berada di wilayah Aceh Tenggara, Ekosistem Leuser sendiri sebuah hutan 

dengan Luas lahan 2.600.000 hektar, yang berada didua provinsi di Indoneia, 

yaitu berada di Provinsi Sumatera Utara dan juga Provinsi Aceh. Adapun untuk 

Provinsi Aceh (Keputusan Menteri Kehutanan No.190/Kpts-II/2001) untuk Luas 

kawasan hutan dan areal penggunaan lain ± 2.255.577 Ha, dan Provinsi Sumatera 

                                                 

 

6 Ibid., 
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Utara (Keputusan Menteri Kehutanan No.10193/Kpts-II/2002) Luas kawasan 

hutan dan areal penggunaan lain ± 384.294 Ha.7  

Sementara untuk Taman Nasional Gunung Leuser memiliki luas (792.675 

Ha) ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan pada Tanggal 23 Mei 1997 

(KepMenHut No. 276/Kpts-VI/1997), sementara ekosistem Leuser dilindungi 

melalui Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan 

Ekosistem Leuser.8 Taman Nasional Gunung Leuser mengitari hamparan luas 

hutan hujan tropis, termasuk dataran rendah hutan dipterocarp , hutan hujan 

pegunungan bagian bawah dan atas, serta hutan rawa gambut.9 

Kawasan hutan ini sangat berarti bagi dunia sebab memiliki dampak 

keuntungan luar biasa dalam proses penyerapan dalam pencemaran oksigen 

didunia sehingga hutan ini disebut sebagai paru-paru dunia, hutan ini memiliki 

peran penting sehingga sangat perlu untuk dijaga kelestariannya, untuk 

mempermudah penelitian maka dikaji hasil dari kerjasama antara USAID dan 

pemerintah Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan Leuser tersebut melalui 

program Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera) 

yang bertujuan untuk memfokuskan penelitian sehingga peneliti tertarik untuk 

mengangkat negara Amerika Serikat melalui USAID sebagai negara yang 

berperan dalam kerjasamanya dengan Indonesia.  

                                                 

 

7TFCA Archives, LEUSER ECOSYSTEM AND LEUSER NATIONAL PARK, diakses 

dalam http://www.tfcasumatera.org/leuser-ecosystem-and-leuser-national-park/ (02/04/2015, 

Pukul:20:04 WIB).  
8 Ibid,. TFCA Archives. 
9 Bentang Alam Aceh Tenggara, Sumatera. diakses dalam 

http://www.ifacs.or.id/id/where-we-work/aceh-tenggara-landscape-sumatra/ (26/03/2015,19:47). 

http://www.tfcasumatera.org/leuser-ecosystem-and-leuser-national-park/
http://www.ifacs.or.id/id/where-we-work/aceh-tenggara-landscape-sumatra/
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Kajian ini menjadi menarik karena Amerika melalui USAID  menjadi 

aktor yang dikaji dalam aspek munculnya tawaran dalam program bantuan untuk 

pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang ditawarkan dengan menjalin 

kerjasama antara USAID dan pemerintah Indonesia melalui mentri kehutanan 

khususnya kerjasama dalam program TFCA-Sumatera untuk rencana konservasi 

hutan Leuser Aceh. Hutan Leuser ini terletak didua Provinsi di pulau Sumatera, 

tetapi untuk mempermudah kajian dalam penelitian maka yang akan dikaji adalah 

kawasan hutan gunung Leuser di wilayah Provinsi Aceh saja, dengan tujuan agar 

dapat mengambil fokus kajian yang lebih spesifik. Sehingga dari tema tentang isu 

lingkungan ini penulis mengangkat judul yaitu: kerjasama pemerintah 

Indonesia dan Amerika Serikat melalui program TFCA-Sumatera dalam 

konservasi kawasan hutan Leuser Aceh. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka perlu kiranya untuk 

membuat rumusan masalah yang nantinya dapat mempermudah dalam melakukan 

kajian penelitian terhadap bahasan tentang isu kerusakan lingkungan tersebut, 

sehingga rumusan masalah yang dapat diangkat oleh penulis adalah “Bagaimana 

kerjasama Pemerintah Indonesia dan USAID Melalui Program TFCA-Sumatera 

dalam konservasi hutan LeuserAceh sebagai paru-paru dunia ?”. 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Memperhatikan batasan dan rumusan masalah tersebut, maka secara 

umum tujuan penelitian diantara: 
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1. Menjelaskan tentang kerjasama Pemerintah Indonesia dan Amerika 

Serikat melalui USAID dalam pengelolaan lingkungan ekosistem hutan 

Indonesia. 

2. Mengetahui dan menjelaskan program Tropical Forest Conservation 

Action for Sumatera (TFCA-Sumatera) dalam konservasi kawasan hutan 

Leuser Aceh. 

3. Mampu menjelaskan masalah kondisi hutan Indonesia dan peran dari 

pemerintah Indonesia dalam menjaga dan menangani kerusakan 

lingkungan hidup terutama kelestarian kawasan ekosistem hutan.  

4. Sebagai Syarat dalam menempuh dan menyelesaikan tugas akhir kuliah. 

1.3.2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini mempunyai 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia 

pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat yang akan dihasilkan dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Kegunaan Teoritik 

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan 

pengetahuan terutama yang berhubungan dengan tema yang dikaji.  

b. Menjadi bahan referensi peneliti selanjutnya yang memiliki objek 

sejenis. 

2. Kegunaan Praktis 

Melalui penelitian ini penulis mendapatkan wawasan pengetahuan 

baik dari segi sistematika kepenulisan serta penyusunan penelitian yang 
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baik dan benar yang sesuai dengan pengaturan kepenulisan yang telah 

diajarkan, kemudian juga mendapatkan pengetahuan baik dari 

pengetahuan sebuah isu kerusakan lingkungan serta menambah wawasan 

penulis tentang peran penting dari lingkungan dalam kajian hubungan 

Internasional. 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Sebagai dasar untuk melengkapi tinjauan pustaka, maka disajikan 

penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang berkaitan dengan judul 

dalam penelitian yang akan dibahas. Adapun penelitian sebelumnya yang 

membahas tentang isu lingkungan, kerjasama internasional dan pembahasan 

mengenai peran yang diteliti oleh para akademisi dengan berbagai macam jenis-

jenis penelitian seperti pembahasan isu lingkungan dalam bentuk skripsi dan 

jurnal. 

Penelitian pertama yang membahas isu lingkungan yang diangkat sebagai 

penelitian terdahulu ialah penelitian dalam bentuk skripsi oleh Wiyadani Dhuha, 

yang mengangkat judul Peranan Greenpeace Melalui Program Detox Campaign 

Dalam mengurangi Limbah Beracun Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, 

dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan mengenai sebuah organisasi 

internasional yaitu Greenpeace yang merupakan sebuh organisasi yang bergerak 

dalam permasalahan lingkungan. Adapun dalam tulisan ini dijelaskan sebagai 

fokus kajian nya ialah bagaimana Greenpeace berusaha untuk menyelamatkan 

lingkungan dengan tujuan mengurangi limbah beracun yang diakibatkan oleh 

fasilitas manufactur tekstil yang menyebabkan terjadinya pencemaran air yang 
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menjadi beracun disungai seluruh dunia, terutama didaerah aliran sungai Citarum 

Jawa Barat tersebut sebagai penelitian yang dikaji melalui sebuah program yang 

dibuat oleh Greenpeace yaitu Program Detox Campaign. 

Tidak hanya masalah polusi udara, polusi air, kebakaran hutan dan lain-

lainnya yang mengakibatkan tipisnya lapisan ozon yang pada akhirnya 

mengakibatkan terjadi pemanasan global yang sudah dirasakan hampir di seluruh 

belahan dunia, tidak hanya itu, apa yang disebut dengan sampah juga menjadi 

masalah yang tidak bisa dihindari khususnya bagi negara-negara berkembang 

tetapi yang dihadapi sekarang adalah masalah air bersih sebagai sumber pokok 

kehidupan umat manusia. Salah satu masalah lingkungan yang sering kali muncul 

adalah masalah ketersediaan air bersih.10 Sebab masalah air bersih ini berpotensi 

terhadap rentan terjadinya konflik karena Seiring pertumbuhan penduduk, 

kebutuhan terhadap air bersih pun meningkat sebagai contoh yang telah terjadi 

adalah negara-negara dikawasan Timur Tengah sehingga permasalahan air bersih 

ini menjadi kajian penting dalam isu lingkungan.  Di negara-negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia sumber air untuk kehidupan didapatkan dari air 

tanah, dan sungai untuk itulah pencemaran sungai dapat mengurangi ketersediaan 

air bersih untuk kehidupan. 

Dalam penelitian tersebut sebagai fokus kajian adalah peranan Greenpeace 

melalui program Detox Campaign untuk mengurangi limbah beracun di daerah 

                                                 

 

10 Yuda Iskandar, 2013, dalam e-jurnal skripsi: Peranan Greenpeace Melalui Program 

Detox Campaign Dalam mengurangi Limbah Beracun Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, 

diakses dalam http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-03/3-jipsi-

unikom.pdf/pdf/3jipsiunikom .pdf (07/01/2016, pukul 22:02 WIB). 

http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-03/3-jipsi-unikom.pdf/pdf/3jipsiunikom%20.pdf
http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-03/3-jipsi-unikom.pdf/pdf/3jipsiunikom%20.pdf
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aliran sungai (DAS) Citarum, sungai Citarum dipilih sebagai objek penelitian 

karena sungai Citarum merupakan sungai yang sangat penting dengan menjadikan 

sungai Citarum sebagai sumber air bagi masyarakat. Kemudian penelitian tersebut 

menggunakan metode kualitatif, dengan mencatat dan menyelidiki objek, gej ala, 

atau peristiwa dan fakta yang menjelaskan tentang peranan Greenpeace selaku 

NGO melalui program Detox Campaign.11  

Salah satu tujuan dari program Detox Campaign ini adalah menyarankan 

dan mendesak pemerintah untuk mengendalikan pembuangan limbah industri 

yang terjadi di sungai Citarum yaitu dengan memaksimalkan aturan aturan yang 

telah dibuat dan disepakati dengan menyuruh pabrik-pabrik yang ada di sekitar 

sungai untuk meminimalisir dan menghentikan pembuangan limbah tersebut, serta 

memberikan efek jera dengan mamberi sanksi tegas seperti menutup pabrik 

tersebut dan untuk masyarakat diberikan wadah yang tepat dengan membangun 

tempat-tempat pembuangan sampah di sepanjang aliran Citarum.12 

Kenaikan jumlah produksi limbah yang masuk ke sungai Citarum agak 

berkurang setelah Greenpeace memberikan sosialisasi kepada warga dan 

memperingatkan pabrik-pabrik untuk tidak membuang sampah di sungai Citarum. 

Disini Greenpeace juga mendesak pemerintah untuk lebih serius dengan 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya limbah. Greenpeace 

menargetkan pada tahun 2025 sungai Citarum bebas dari limbah industri maupn 

                                                 

 

11 Ibid., hal.53. 
12 Ibid., hal.56-58. 
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limbah rumah tangga. Target ini tentu saja sangat sulit dilakukan karena setiap 

tahun jumlah pabrik yang ada di sepanjang sungai Citarum terus meningkat dan 

akan selalu menghasilkan limbah, tidak hanya itu jumlah masyarakat juga akan 

terus meningkat seiring bertambahnya laju pertumbuhan penduduk setiap 

tahunnya.13 

Kedua adalah penelitian yang membahas mengenai Kerjasama Australia-

Indonesia Partnership for HIV (AIPH) Dalam Menanggulangi HIV/AIDS di 

Indonesia judul dalam penelitian sebuah skripsi oleh Sokip Mustafa (08260117) 

yang membahas mengenai kerjasama dua negara. Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa melalui AIPH, negara Australia yang diwakili AUSAID 

berkomitment dalam mendukung Indonesia dalam menanggulangi HIV/AIDS 

dengan menghibahkan dana dukungan sebesar AUD 100.000.000 unntuk kegiatan 

program tahun 2008-20016. Dukungan dana Internasional merupakan instrument 

penting bagi pemerintah Indonesia dalam penanggulangan HIV, mengingat 

sampai tahun 2010 hampir 50% total belanja nasional berasal dari dana dukungan 

internasional.14 

Penelitian yang ketiga adalah sebuah penelitian dalam skripsi dengan judul 

Kerjasama Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang Terhadap Isu 

Deforestasi di Indonesia dalam skema Asia Forest Partnership (AFP) Periode 

2008-2011 oleh Starlet Rallysa Injaya, dalam penelitiannya menjelaskan 

                                                 

 

13 Ibid., hal. 59-60. 
14 Sokip Mustafa (08260117), 2013, dalam skripsi: Kerjasama Australia-Indonesia 

Partnership for HIV (AIPH) Dalam Menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia, Malang: Jurusan 

Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 67. 
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mengenai kondisi hutan Indonesia akibat terjadinya deforestasi sehingga 

munculnya kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Dalam hal ini peran Jepang 

dalam AFP diharapkan diharapkan kepentingan Indonesia dalam tataran 

internasional guna mengatasi penebangan liar sedikitnya dapat mengatasi serta 

dapat menekan kerugian akibat praktik penebangan liar.15 

Dalam mengatasi penebangan liar di Indonesia, Jepang memiliki tujuan 

yang sangat jelas yaitu menekankan pentingnya negara-negara produsen dan 

konsumen bekerjasama memberantas penebangan liar, antara lain: sebagai mitra 

dagang utama Indonesia, maka Jepang harus menghindari dalam keterlibatan 

penebangan liar. Oleh karena itu, Jepang sebagai negara pembeli produk kayu 

Indonesia dalam jumlah besar harus mengeluarkan peraturan yang melarang 

perdagangan kayu illegal.16 

Penelitian berikutnya yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu yang 

kedua oleh penulis ialah penelitian dalam sebuah Skripsi Oleh Wiyadani Dhuha 

yang mengangkat judul “Upaya-Upaya ASEAN Dalam Menghadapi Polusi Udara 

Lintas Batas Negara Yang Disebabkan Oleh Kebakaran Hutan.” Dalam tulisan 

tersebut peneliti mengangkat sebuah isu lingkungan yang memfokuskan pada 

peranan sebuah organisasi regional dalam menangani kerusakan lingkungan 

                                                 

 

15 Starlet Rallysa Injaya,  nim: 106083003674, 2013, dalam e-skripsi: Kerjasama 

Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia dalam 

skema Asia Forest Partnership (AFP) Periode 2008-2011. Jakarta, Program Studi Hubungan 

Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal. 5-6, diakses dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/ 

dspace/bitstream/123456789/24294/1/Starlet%20Rallysa%20Injaya%20%5BHIUIN'2006%5D.pdf  

(18/02/2016, 21:53 WIB). 
16 Ibid,. hal. 79. 

http://repository.uinjkt.ac.id/%20dspace/bitstream/123456789/24294/1/Starlet%20Rallysa%20Injaya%20%5BHIUIN'2006%5D.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/%20dspace/bitstream/123456789/24294/1/Starlet%20Rallysa%20Injaya%20%5BHIUIN'2006%5D.pdf
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akibat kebakaran hutan yang berdampak terhadap pencemaran udara yang 

mengakibatkan permasalahan pencemaran asap hingga lintas batas negara 

tetangga Indonesia, sehingga dalam tulisan meneliti bagaimana perana organisasi 

regional tersebut untuk mengatasi polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran 

hutan yang bisa saja menimbulkan konflik antar negara bila tidak ada jalan keluar 

yang dilakukan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif, Dimana Dalam 

penulisan digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara 

pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dengan 

mengunakan buku-buku, majalah, dan peratuaran perundang-undangan baik 

nasional maupun internasional yang berisi mengenai polusi-polusi udara yang 

disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi di Asia serta upaya-upaya ASEAN 

dalam menghadapi polusi udara tersebut, untuk mengetahui dan memberikan 

penilaian terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan dari upaya-upaya yang 

dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menghadapi polusi udara lintas 

batas tersebut, baik dalam hal kerjasama maupun dalam hal perjanjian-perjanjian 

mengenai polusi udara tersebut yang dibuat dan telah disepakati oleh negara-

negara ASEAN.17 

Selain itu ada pula sebuah penilitian dalam bentuk Jurnal yang ditulis oleh 

Mukhammad Syaifulloh. Dkk yaitu dengan judul “The Forming Of ASEAN 

                                                 

 

17 Wiyadani Dhuha, Nim: 030200129 2007, dalam Skripsi : Upaya – Upaya ASEAN 

Dalam Menghadapi Polusi Udara Lintas Batas Negara Yang Disebabkan Oleh Kebakaran Hutan, 

diakses dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25778/4/Chapter%20I.pdf 

(08/05/2015, 19.45 WIB).  

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25778/4/Chapter%20I.pdf
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Agreement On Transboundary Haze Pollution”. Dalam tulisan ini berkaitan 

dengan penelitian sebelumnya tentang isu lingkungan atas pencemaran asap 

akibat kebakaran hutan, hanya saja penelitian ini menjelaskan sebuah perana 

organisasi regional untuk membuat perjanjian dengan negara anggotanya dalam 

upaya penyelesaian masalah kabut asap yang diakibatkan oleh kerusakan 

lingkungan. 

Dalam penelitian tersebut berisikan bahwa ASEAN Agreement On 

Transboundary Haze Pollution merupakan perjanjian yang dibentuk oleh negara- 

negara anggota ASEAN untuk mengatasi masalah kabut asap lintas batas negara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi ASEAN 

membentuk ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution. dengan 

menggunakan metode Library Research dan menganalisanya menggunakan 

metode deskriptif. Munculnya kabut asap di Asia Tenggara membawa berbagai 

macam dampak negatif.18 

Kabut asap hasil kebakaran hutan menimbulkan ancaman pada kelestarian 

lingkungan hidup berupa penurunan kualitas udara, sehingga berdampak secara 

langsung pada munculnya berbagai macam gangguan kesehatan seperti asma dan 

bronkhitis. Kabut asap ini meluas dari Indonesia hingga ke negara tetangga seperti 

Malaysia dan Singapura, membuat munculnya berbagai macam ancaman 

                                                 

 

18 Mukhammad Syaifulloh, DKK, 2013, Dalam Artikel Ilmiah Hasil Penelitian 

Mahasiswa /Jurnal: Pembentukan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution, diakses 

dalam  

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59083/Mukhammad%20Syaifulloh.pdf?se

quence=1  (Tgl akses  Tgl 08/05/2015, 19:55 WIB). 

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59083/Mukhammad%20Syaifulloh.pdf?sequence=1
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59083/Mukhammad%20Syaifulloh.pdf?sequence=1
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memaksa ASEAN sebagai organisasi regional berinisiatif membentuk sebuah 

perjanjian yang difokuskan untuk menghadapi masalah kabut asap ini. 

Pembentukan perjanjian ini sangat penting dalam menghadapi masalah kabut 

asap, karena masalah yang dihadapi merupakan masalah lintas teritorial negara, 

sehingga perlu dilakukan penanganan bersama agar pertukaran teknologi dan 

informasi dalam penanganan kebakaran hutan yang terjadi di ASEAN.19 

Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. Data-data dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik penelitian kepustakaan (Library Research) yang merupakan 

data-data sekunder berupa buku, jurnal, koran, terbitan, majalah, internet dan 

media elektronik yang valid dan objektif. Data-data yang diperoleh ini kemudian 

dianalisa menggunakan metode penelitian Deskriptif. Deskriptif merupakan 

metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek 

sesuai dengan apa adanya berdasarkan data yang satu dan data yang lain 

berdasarkan teori dan konsep - konsep yang digunakan.20 

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kajian teori dalam penelitian ini 

bahwa Human Security menjadi alasan mengapa ASEAN membentuk ASEAN 

Agreement On Transboundary Haze pollution,hal ini didasarkan pada masalah 

human security yang ditimbulkan oleh kabut asap yang melanda kawasan tersebut 

hampir setiap tahunnya. Kabut asap yang muncul menyebabkan kualitas udara 

                                                 

 

19 Ibid,. hal. 02.  
20 Ibid,. hal. 02.  
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menjadi sangat buruk sehingga tidak lagi nyaman untuk bernafas dan berakibat 

pada munculnya berbagai macam gangguan kesehatan. Kabut asap ini juga 

menggangu perekonomian negara anggota ASEAN karena menyebabkan 

penundaan dan pembatalan sebagian penerbagan dari dan ke Asia Tenggara. 

Selain alasan terhadap human security warga Asia Tenggara, perjanjian ini sendiri 

dibentuk karena melihat dari luasnya persebaran kabut asap yang mencapai tiga 

wilayah negara.21 

Sehingga perbedaan penelitian yang diangkat oleh peneliti dengan 

penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini kerusakan lingkungan yang 

terjadi bukan hanya karena individu dan kelompok akan tetapi pengkajian secara 

general, bagaimana kerusakan yang disebabkan oleh individu maupun kelompok, 

dan juga akibat pergeseran alam. Adapun fokus dalam kajian yang diteliti adalah 

mengingat hutan Indonesia adalah hutan yang sangat signifikan dalam membantu 

penyerapan emisi karbon dunia dan negara Indonesia memiliki peran penting 

dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia baik dalam sistem pengelolaan 

maupun dalam perlindungan serta perbaikan hutan tersebut. 

Penelitian yang dibahas oleh peneliti adalah suatu negara yang 

menawarkan kerjasama dan kesepakatan dalam pengelolaan lingkungan hidup 

yaitu pemerintah Indonesia melalui Mentri Kehutanan Indonesia dengan negara 

Amerika Serikat melalui USAID, sehingga dalam penelitian ini akan dibahas 

bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dan program 

                                                 

 

21 Ibid,. hal. 04. 
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yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan mengambil peranan dalam 

kerusakan yang terjadi dihutan Indonesia khususnya Hutan Leuser Aceh sebagai 

kajian kawasan yang diangkat dalam penelitian ini dan setelah dibahas mengenai 

kerjasama maka melalui program yang dibuat akan dibahas dalam penelitian ini 

bagaimana peran yang dilakukan sehingga dapat diukur sejauh mana hasil 

kerjasama tersebut berdampak terhadap kawasan hutan Gunung Leuser Aceh 

sebagai objek kajian.  

Sehingga diketahuilah perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu tersebut walaupun sama-sama mengakaji tentang isu kerusakan yang 

terjadi terhadap lingkungan dan bagaimaa sebuah negara, instansi, organisasi 

maupun lembaga memiliki peranan dalam mengatasi kerusakan lingkungan 

tersebut. Mengingat isu lingkungan saat ini menjadi isu penting dan menarik 

untuk dikaji dan dijaga kelestariannya sebagai suatu bagian untuk menjaga 

keamanan nasional maupun internasional sebagai kepentinga nasional negara 

(national interest). 

Tabel 1  

Tabel Posisi Penelitian 

No. Judul dan Nama 

Peneliti 

Konsep/Metode 

Penelitian 

Hasil 

1

1. 

Peranan Greenpeace 

Melalui Program 

Detox Campaign 

Dalam mengurangi 

Limbah Beracun Di 

Daerah Aliran 

Sungai (DAS) 

Citarum 

 

Jurnal Skripsi  

Oleh: Yuda Iskandar 

Gerakan 

Enviromentalis, 

Organisasi 

Internasional/ 

 

Metode : 

kualitatif 

 Peran Greenpeace Indonesia memfokuskan 

pada beberapa persoalan yakni persoalan 

kehutanan, energi dan air.  

 Greenpeace berperan dan peduli terhadap 

lingkungan khususnya sungai Citarum 

yang menjadi nadi bagi warga Jawa Barat. 

Greenpeace juga mengacu kepada 

Konvensi Stockholm yang merupakan akar 

dari permasalahan lingkungan yang 

dihadapi oleh dunia internasional. 



19 

 

No. Judul dan Nama 

Peneliti 

Konsep/Metode 

Penelitian 

Hasil 

2

2. 

Kerjasama 

Australia-Indonesia 

Partnership for HIV 

(AIPH) Dalam 

Menanggulangi 

HIV/AIDS di 

Indonesia 

 

Skripsi  

Oleh: Sokip Mustafa 

08260117 

Teori Peran 

Organisasi 

Internasional dan 

Konsep bantuan 

Luar Negeri. 

 

 

 

Pendekatan: 

Deskriptif 

Kualitatif 

 Kerjasama Australia-Indonesia Partnership 

for HIV (AIPH) merupakan kerjasama 

Dalam Menanggulangi HIV/AIDS di 

Indonesia 

 Komponen AIPH meliputi HCPI, CHAI, 

dan inisiatif LSL yang mana semuanya 

mendukung program penanggulangan 

HIV/AIDS di Indonesia. 

 

3

3. 

Kerjasama 

Internasional 

Indonesia dan 

Jepang: Peran 

Jepang Terhadap Isu 

Deforestasi di 

Indonesia dalam 

skema Asia Forest 

Partnership (AFP) 

Periode 2008-2011 

 

 

Skripsi  

Oleh: Starlet Rallysa 

Injaya 

106083003674 

Konsep Kerjasama 

Internasional dan 

Pendekatan Green 

Tought.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan: 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

 Dilihat dari kemampuan jepang dalam 

memenuhi kebutuhan domestiknya sangat 

berpengaruh terhadap kondisi hutan 

dijepang 

 Tujuan dari Asia Forest Partnership (AFP) 

adalah mempromosikan hutan lestari di 

Asia yang didasari adanya deforestasi di 

Indonesia. 

 Dengan adanya AFP diharapkan 

diharapkan kepentingan Indonesia dalam 

tataran internasional guna mengatasi 

penebangan liar sedikitnya dapat 

mengatasi serta dapat menekan kerugian 

akibat praktik penebangan liar. 

4

4. 

Upaya-Upaya 

ASEAN Dalam 

Menghadapi Polusi 

Udara Lintas Batas 

Negara Yang 

Disebabkan Oleh 

Kebakaran Hutan 

 

 

Skripsi 

Oleh: 

Wiyadani Dhuha 

Hukum 

Internasional dan 

Kerjasama 

Internasional. 

 

 

 

 

 

Pendekatan: 

Kuantitatif 

 Negara-negara anggota ASEAN terus 

bekerjasama dalam menghadapi masalah 

polusi udara lintas batas tersebut dan 

penanganan masalah – masalah polusi 

udara lintas batas tersebut di dalam 

ASEAN. 

 Penanganan masalah polusi udara tersebut 

salah satunya adalah membuat beberapa 

perjanjian yang berisi rencana kerjasama 

dalam menanggulangi masalah polusi 

udara lintas batas udara yang disebabkan 

oleh kebakaran hutan antar negara – 

negara ASEAN. 

5

5. 

The Forming Of 

ASEAN Agreement 

On Transboundary 

Haze Pollution 

 

Journal  

Oleh : 

Mukhammad 

Syaifulloh. Dkk. 

Hukum 

Internasional 

 

 

 

 

Pendekatan: 

Deskriptif 

 Alasan ASEAN membentuk ASEAN 

Agreement On Transboundary Haze 

Pollution adalah untuk meningkatkan 

kerjasama regional serta melindungi 

Human Security waraga masing-masing 

negara anggota ASEAN.  

 Upaya yang dilaukan oleh ASEAN dalam 

rangka menghadapi masalah kabut asap ini 

sendiri sebenarnya telah berlangsung 

cukup lama, ASEAN berupaya dengan 

membentuk perjanjian – perjanjian di 
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No. Judul dan Nama 

Peneliti 

Konsep/Metode 

Penelitian 

Hasil 

bidang lingkungan hidup dengan harapan 

agar kawasan tersebut menjadi kawasan 

yang hijau dan ramah lingkungan 

 

1.5. Kerangka Teori dan Konsep 

Untuk kebutuhan dalam menganalisa suatu isu tentang lingkungan yang 

diangkat oleh penulis terkait dengan judul yang diangkat adalah kerjasama 

pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat melalui program TFCA-Sumatera 

dalam konservasi kawasan hutan Leuser Aceh sebagai paru-paru dunia, maka 

dibutuhkan sebuah teori dan konsep yang efektif serta sesuai dengan judul yang 

dikaji. Sehingga peneliti dapat memberikan analisa yang relevan antara teori dan 

konsep serta hasil analisa dalam penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini 

menggunakan Green Theory dan konsep Kerjasama Internasional. 

1.5.1. Green Theory 

Membahas persoalan keamanan manusia (human security) dan keamanan 

lingkungan (enviromental security), maka kita harus membuka informasi tentang 

the green concept. Ini disebabkan karena memang saatnya keterkaitan manusia 

dengan lingkungan memberikan pengaruh yang tegas dalam pembuatan kebijakan 

negara dan juga hubungan antar negara melalui green politics yang membahas 

tentang green theory dalam kajian hubungan internasional setidaknya akan terkait 

dengan dinamika politik yang menjadi core issues Ilmu Hubungan Internasional. 

Namun aspek politik dan ekonomi dalam bahasan kali ini akan bersifat lebih 

“hijau” mengingat green theory berupaya memberikan argumen bagaimana 
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dinamika hubungan internasional dapat dijelaskan melalui dampak lingkungan 

hidup bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dunia.22  

Masalah lingkungan dalam hubungan internasional dikategorikan sebagai 

kajian bernuansa “soft politics”. Green theorist menekankan pada bagaimana 

intereslasi sosial, keamanan dan perdamaian secara independent, namun 

bagaimana lingkungan memberikan dampak yang saling terinegrasi global.23 

Secara singkat, permasalahan lingkungan tanpa disadari memberikan dampak 

kompleks dan dilematis terhadap kehidupan masyarakat dunia. Bagaimana tidak, 

pertumbuhan ekonomi secara berkala, pengembangan teknologi terbaru dan 

peningkatan jumlah populasi manusia mengarah pada kecendrungan konsumsi 

energi dan sumber daya yang mengalami peningkatan, polusi dan limbah serta 

berkurangnya kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati.  

Dasar pertimbangan atas lingkungan tersebut memunculkan gerakan sosial 

baru dalam lingkup nasional, regional, dan internasional yang merujuk pada 

empat landasan penting “green politics”. Pelestarian ekologi, keadilan sosial, 

pemberantasan kekejaman, dan demokrasi akar rumput.24 Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Susanne Jakobsen, pada awal konseptualisasi green theory, 

terdapat dua kelompok pakar yang mencoba menjelaskan tentang kolerasi dampak 

lingkungan hidup dengan bidang kehidupan lainnya; pertama “green writers” 

                                                 

 

22 Dikutip dari Robyn Eckersley, 2007, Green Theory dalam Tim Dunne, Milja Kurki & 

steve Smith (eds) International Relations Theories, Oxpord Universuty Press. Pp. 247-265 Dalam 

Ikbar Yanuar, Metodologi & Teori Hubungan Internasional, PT Refika Aditama, Bandung: 2014. 

Hlm.352. 
23 Ibid., hal. 353.  
24 Ibid., hal. 353. 
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yang mengacu pada ilmuan dan kativis lingkungan hidup dan kedua, para pakar 

dari bidang Ilmu Hubungan Internasional sendiri.  

Kedua kelompok tersebut memfokuskan diri pada kajian lingkungan hidup 

yang sama terkait masalah perubahan iklim penipisan lapisan ozon,  polusi air 

dalam lingkup internasional, penebangan hutan, namun memberikan defenisi yang 

relatif sempit terhadap permasalahan global lingkungan hidup (Jakobsen). 

Perbedaan kedua pakar tersebut terlihat kontras ketika membahas lebih detail 

penjabaran masalah lingkungan hidup. Pakar Ilmu Hubungan Internasional 

menekankan konsep negosiasi antar negara, aplikasi teori rezim, serta asumsi 

teoretis lingkungan hidup terkait dengan core issues Hubungan Internasional.25 

Green theory menjadi kajian dalam penelitian ini karena lingkungan menjadi 

topik yang penting untuk dibahas dan dikaji, seperti yang disebutkan dalam green 

theory ini bahwa isu lingkungan adalah “Soft Politic”, sehingga dapat disebutkan 

bahwa sebuah kajian yang tak terlihat tapi berpengaruh terhadap stabilitas 

keamanan dan kepentingan nasional negara.  

Green theory dapat menjadi bahan analisa dalam penelitian karena 

sependapat dengan pemahaman dari teori tersebut karena hutan merupakan aset 

lingkungan dari suatu negara yang penting dijaga kelestariannya sehingga 

memberikan pengaruh yang tegas terhadap kebijakan negara dan juga hubungan 

Indonesia dengan negara Amerika Serikat melalui USAID melalui green politics 

dalam bentuk kerjasama antara kedua negara tersebut melalui program TFCA-

                                                 

 

25 Ibid,. hal. 353-354. 
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Sumatera dalam konservasi hutan dikawasan Leuser Aceh, sehingga dapat 

dikatakan bahwa dalam hal ini aktor negara memiliki peran penting yang akan 

dikaji dalam penelitian ini. 

1.5.2. Konsep Kerjasama Internasional 

Kerjasama internasional adalah hubungan antar bangsa yang memiliki 

tujuan yang berlandaskan kepentingan nasional. Kerjasama internasional terdiri 

dari seperangkat aturan, prinsip-prinsip, norma-norma, dan prosedur pembuat 

keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional.26 Selain itu negara-negara 

yang melakukan kerjasama internasional mempunyai tujuan bersama atau 

kepentingan bersama karena ketidakberadaan kepentingan bersama dalam suatu 

kerjasama merupakan hal yang mustahil.27 

Menurut Matthew Paterson dalam palgrave advances in environmental 

international politics, bahwa politik lingkungan internsional dalam kerjasama 

internasional adalah ketergantungan antar aktor akan membuat mereka melakukan 

kerjasama untuk menghadapi acaman yang mebahayakan kepentingan nasional.28 

Sehingga adanya kesamaan dalam kepentingan serta tujuan dari suatu negara 

menjadi faktor utama yang menjadi tolak ukur munculnya kerjasama tersebut, 

tetapi tidak dipungkiri jika dalam proses terjalinnya kerjasama terjadi pula 

                                                 

 

26 Lisa L Martin. Neo Liberalism dalam International Relations Theories: Discipline and 

Diversity, 2007, Oxford University Press, Great Britain, hal.11. 
27 Robert O Keohane, 1989, Neoliberal Institutionalsm: a Prespektif In World Politics, in 

International instituions and State Power, Westview Press, Boulder, hal.3. 
28 Michele M. Betsill, at al. ed. palgrave advances in environmental international politics. 

2006, hal.63. Dalam e-skripsi: Kerjasama Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang 

Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia dalam skema Asia Forest Partnership (AFP) Periode 2008-

2011, Jakarta: Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, hal. 09. 
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benturan kepentingan dari masing-masing negara namun, selama kepentingan 

negara dapat terpenuhi dalam kesepakatan kerjasama maka selama itu juga 

kerjasama dapat berlangsung antara negra yang melakukan kesepakatan untuk 

bekerjasama. 

1.5.2.1 Jenis Kelompok Kerjasama Internasional 

Dr. Budiono mengelompokkan kerjasama internasional dalam empat 

bentuk. Yaitu :29 

a. Kerjasama global, dimana sejarah kerjasama ini dapat ditelusuri 

dari terbentuknya kerjasama Westphalia (1648) dan merupakan akar 

kerjasama global. Selanjutnya terbentuk kerjasama oleh negara-negara yang 

mengalami dampak akibat pecahnya PD I dan II dan kemudian tanggal 26 Juni 

1945 sebuah perjanjian sanfransisco yang merupakan titik tolak dari 

berdirinya PBB yang merupakan forum kerjasama global. 

b. Kerjasama regional, merupakan kerjasama antar negara yang 

secara geografis letaknya berdekatan. Selain kedekatan geografis, kesamaan 

pandangan politik dan kebudayaan maupun struktur produktifitas ekonomi 

juga turut menentukan terwujudnya suatu kerjasama.  

c. Kerjasama fungsional, dimana kerjasama ini tidak dapat dilepaskan 

dari power. Kerjasama ini berangkat dari prakmatisme pemikiran yang 

mensyaratkan adanya kemampuan pada masing-masing mitra kerjasama. 

                                                 

 

29 Kusumohamidjojo Budiono, Hubungan Internasional: Kerangka Analitis, Jakarta: Bina 

Cipta, 1987. hal. 62. 



25 

 

d. Dan kerjasama ideologi. Kerjasama ini lebih banyak dipakai oleh 

kelompok kepentingan yang ingn berusaha mencapai tujuannya dengan 

memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka di forum global. 

Kerjasama pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat melalui USAID 

merupakan sebuah kerjasama yang bergerak dibidang sosial untuk mengatasi 

permasalahan lingkungan diwilayah hutan Indonesia melalui sebuah program 

berupa pengalihan hutang luar negeri Indonesia untuk aktivitas mengatasi 

kerusakan lingkungan dan juga pelestariannya yang ditawarkan oleh USAID 

dalam program Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-

Sumatera) sehingga dapat disebut bahwa kerjasama kedua negara dalam 

penelitian yang dikaji termasuk kedalam kelompok kerjasama fungsional 

melihat dari pengertian pengelompokan kerjasama internasional menurut Dr. 

Budiono tersebut. 

Dalam suatu Kerjasama Internasional bertemu berbagai macam 

kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat 

dipenuhi didalam negaranya sendiri. Kerjasama Internasional adalah sisi lain 

dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam 

Hubungan Internasional. Isu utama dari Kerjasama Internasional yaitu 

berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui 
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kerjasama dapat  mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang 

unilateral dan kompetitif.30 

Dapat dikatakan jika Kerjasama Internasional ini dapat terjadi karena 

adanya kesepakatan bersama dan terbentuk karena tuntutan untuk mencapai 

berbagai macam aspek kehidupan internasional yang meliputi berbagai 

bidang, seperti kebudayaan, ideologi, ekonomi, sosial, politik, lingkungan 

hidup, pertahanan dan keamanan. Sehingga karena hal tersebut munculah 

kepentingan yang yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan terjadinya 

permasalahan sosial, dan untuk mengantisipasi setiap masalah yang terjadi 

maka disinilah awalnya negara menjalin dan membentuk Kerjasama 

Internasional. 

1.6. Metodologi Penelitian 

Metodologi merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan 

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha yang dilakukan dengan metode-

metode pengetahuan ilmiah.31 

1.6.1. Jenis Penelitian dan Metode Analisis  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif, dimana pendekatan kualitatif adalah metode yang 

lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu 

masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode 

                                                 

 

30 Kerjasama Internasional, Diakses dalam http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674-

T30935% 20-%20Kerjasama%20internasional.pdf (25/03/2016/, 21:42 WIB). 
31  Sutrisno hadi, Andi Ofset, Metodologi Research, Yogyakarta, Jilid I Cetakan ke XXI, 

1989, Hal. 04. 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674-T30935%25%2020-%20Kerjasama%20internasional.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674-T30935%25%2020-%20Kerjasama%20internasional.pdf
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penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth 

analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi 

kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari 

masalah lainnya.32 Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif 

berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Atau 

dapat diartikan sebagai penelitian yang dapat menghasilkan data, tulisan dan 

Informasi yang didapat dari apa yang dilakukan selama penelitian.33 

Dalam konteks deskriptif dalam penelitian ini bertujuan menganalisa 

untuk mengeksplorasi dan klasifikasi bagaimana kerjasama yang dilakukan 

Pemerintah Indonesia dan negara Amerika Serikat melaui USAID melalui 

program TFCA-Sumatera dalam konservasi kawasan hutan Leuser Aceh  sebagai 

upaya dan cara dalam pengelolaan, mengatasi kerusakan dan menjaga lingkungan 

hutan gunung Leuser Aceh sebagai paru-paru dunia yang memiliki potensi serta 

eksistensinya dalam keanekaragaman hayati dan sebagai salah satu hutan  

penyerap emisi karbon dunia. 

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pengumpulan data kepustakaan, proses pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data dan informasi sebanyak 

                                                 

 

32 Lexy J Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”, PT. Remaja RosdaKarya, Bandung 

2006, hal. 4. 
33 Ibid., hal. 5. 
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mungkin yang berkaitan dengan judul dan permasalah yang diangkat oleh penulis 

dari berbagai literatur seperti buku, Jurnal,  situs internet, artikel, berita, dan 

bentuk lainnya yang terkait dengan kajian penelitian. 

1.6.3. Teknis Analisis Data 

Analisa data berhubungan dengan tujuan penelitian yang akan dibahas. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis. Sehingga penelitian ini 

dalam mencari data dan menyajikan data yang dianalisis sesuai teori maupun 

konsep dan interpretasikan mengenai data-data tersebut secara rasional dan 

obyektif, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti agar 

dapat menggambarkan fenomena tertentu secara konkrit dan terperinci. 

1.7. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun Ruang lingkup dalam penelitian ini akan membatasi permasalah 

yang akan diangkat, untuk menghindari pembahasan diluar Judul serta 

pembahasan yang tidak berkaitan dengan penelitian dan agar penelitian ini tetap  

fokus terhadap kajian yang sesuai dengan tema pada judul yang diangkat oleh 

peneliti. Oleh karena itu, ada dua batasan yaitu materi dan waktu:  

1.7.1. Batasan Materi 

Adapun batasan materi dalam penelitian ini adalah menjelaskan kerjasama 

pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat melalui USAID dalam upaya 

konservasi hutan leuser Aceh dengan potensi sebagai penyerap emisi karbon 

dunia dalam jumlah yang besar dan cukup signifikan. Kerjasama yang dimaksud 

adalah kerjasama melalui sebuah program yang ditawarkan oleh Amerika Serikat 

melalui USAID yaitu program TFCA-Sumatera yang bertujuan untuk konservasi 
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hutan disumatera khususnya hutan leuser Aceh sehingga penelitian ini akan 

menjelaskan bagaimana bentuk program dari kerjasama kedua negara dalam 

mengatasi kerusakan lingkungan hutan Indonesia melalui konservasi hutan. 

1.7.2. Batasan Waktu 

Batasan waktu adalah sebagai tolak ukur waktu terjadinya peristiwa 

kerjasama dalam obyek yang dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti memberikan 

batasan waktu mulai dari awal terjadinya kerjasama antara pemerintah Indonesia 

dan USAID yaitu pada tahun 2009 hingga 2014. 

1.8. Argumen Dasar 

Dari uraian diatas, sebagai argumen sementara dari penelitian ini bahwa 

seiring perkembangannya, alam mengalami perubahan akibat 2 faktor, yang 

pertama perubahan alam, kedua adalah faktor yang disebabkan oleh aktifitas 

manusia yang merusak lingkungan untuk kepentingan pribadi, sehingga Indonesia 

perlu menjaga keamanan negaranya salah satunya dengan menjaga kelestarian 

lingkungannya, Indonesia dalam hal ini memilih untuk menerima tawaran 

kerjasama dari pihak lain seperti yang dibahas dalam peneitian ini yaitu USAID 

sebagai perwakilan dari negara Amerika Serikat dalam perannya membantu 

pengelolaan dan mengatasi kerusakan hutan gunung Leuser di Aceh yang 

merupakan suatu hal yang sangat diperlukan untuk dalam menjaga kelestariannya 

dengan cara konservasi hutan melalui program yang ditawarkan oleh Amerika 

Serikat yaitu program TFCA-Sumatera untuk mencapai tujuan bersama dengan 

perjanjian yang disepakati oleh semua pihak terkait dalam proses kerjasama. 
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1.9. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kajian Teori 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.7 Argumen Dasar 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II: PERAN PEMERINTAH TERHADAP HUTAN INDONESIA 

2.1. Sejarah dan Masa Depan Ekosistem Hutan Indonesia 

        2.1.1. Kondisi Hutan Indonesia 

        2.1.1.1.Tutupan Hutan Alam Indonesia 

        2.1.1.2. Tutupan Hutan Alam pada Lahan Gambut 

            2.1.1.3. Kondisi Hutan Leuser Aceh 

2.3. Peran Pemerintah Indonesia Menjaga Ekosistem Hutan Leuser 

        2.3.1 Peran Pemerintah Melalui MDGs 

        2.2.2 Lingkungan Sebagai Tujuan Indonesia mewujudkan MDGs  

         2.3.1. Keterbatasan Pemerintah Dalam Pengelolaan Hutan    

Indonesia 
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BAB III: KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN AMERIKA 

SERIKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA 

3.1. Inisiasi Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat 

3.1.1. Kerjasama Indonesia-Amerika dalam Berbagai Bidang 

3.1.2. Kerjasama Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat 

3.1.3. Perkembangan Kerjasama Bidang Lingkungan Indonesia dan 

Amerika Serikat 

3.2. Perkembangan Kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat Dalam 

Program TFCA-Sumatera  

3.2.1. Kesepakatan Pelaksanaan Program TFCA-Sumatera 

3.2.2. Program Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-

Sumatera) 

3.2.2.1. Kesepakatan TFCA Tahap I 2009 

3.2.2.2. Kesepakatan TFCA Tahap II 2011 

BAB IV: ANALISIS PROGRAM TFCA SUMATERA DALAM 

KONSERVASI HUTAN LEUSER ACEH SEBAGAI PARU-PARU DUNIA 

4.1. Rencana Strategis Program TFCA-Sumatera 2010-2015 

4.1.1. Mitra Kerjasama Program TFCA Sumatera 

4.1.2. Sistem Pelaksanaan Program TFCA-Sumatera 

4.2. Laporan Program TFCA-Sumatera 2010-2015 

4.2.1. Dampak dan Pencapaian Program TFCA-Sumatera Tahun 2010-

2011 

4.2.2. Dampak dan Pencapaian Program TFCA-Sumatera Tahun 2012 



32 

 

4.2.3. Dampak dan Pencapaian Program TFCA-Sumatera Tahun 2013 

4.2.4. Dampak dan Pencapaian Program TFCA-Sumatera Tahun 2014 

BAB V [PENUTUP]  

5.1. Kesimpulan 

5.2. Saran 


