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BAB III 

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT 

DALAM PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA 

Bab ini akan membahas mengenai awal munculnya tawaran negara 

Amerika Serikat melalui badan bantuan sosial USAID dan juga perkembangan 

kerjasama dengan negara Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hutan 

Indonesia melalui program Tropical Forest Conservation Action for Sumatera 

(TFCA-Sumatera) yang dibentuk olah negara Amerika Serikat melalui USAID 

untuk mengatasi kerusakan hutan di Indonesia dengan rencana konservasi hutan 

yang ditawarkan dalam program Trofical Forest Conservation Action For 

Sumatera (TFCA-Sumatera). 

3.1. Inisiasi Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat 

Hutan Indonesia mengalami permasalahan yang disebabkan oleh berbagai 

faktor sehingga berdampak buruk terhadap eksistensinya, mulai dari sumber daya 

alam yang mengalami penurunan, keanekaragaman hayati sebagai potensi yang 

dimiliki oleh hutan terancam punah, hingga dampak terjadinya bencana alam. 

Seperi yang telah dibahas dalam bab sebelumnya dimana kekayaan sumber daya 

alam Indonesia terutama dilihat dari kondisi hutannya sangat berperan penting 

bagi penyangga keberlangsungan hidup dunia karena potensi yang dimiliki, 

sehingga dalam hal ini perlu dilakukannya berbagai upaya penanganan yang 

bertujuan untuk pelestarian hutan Indonesia. 
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Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat 

merupakan kerjasama bilateral dalam berbagai bidang. Berdasarkan sejarah, 

hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat telah terbina sejak 

sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Secara 

resmi, hubungan diplomatik kedua negara ditandai dengan pembukaan Kedutaan 

Besar di masing-masing negara. Tanggal 28 Desember 1949, Amerika Serikat 

membuka Kedutaan Besar di Jakarta dan menunjuk Duta Besar Amerika Serikat 

pertama untuk Indonesia, Horace Merle Cochran. Tanggal 20 Februari 1950, 

Indonesia menunjuk Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai Duta Besar Republik 

Indonesia pertama untuk Amerika Serikat.69 

Hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Indonesia merupakan 

hubungan bilateral yang istimewa. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kesamaan 

dan perbedaan antara Amerika Serikat dan Indonesia antara lain keduanya 

memiliki jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa dan memiliki angkatan kerja 

yang meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu luas wilayah kedua negara juga 

sangat besar. Keduanya merupakan negara yang multikultur dan multietnis. 

Perbedaannya antara lain adalah dari segi bentuk negara dan sistem politik 

pemerintahan, Amerika Serikat merupakan negara republik federal sedangkan 

Indonesia berbentuk negara kesatuan republik. Amerika Serikat merupakan 

negara yang diklasifikasikan sebagai negara maju serta adidaya pada segala 

                                                 

 

69 Kementrian Luar Negeri RI, Kerjasama Bilateral Indonesia dan AS, diakses dalam 
http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=37&P=Bilater
al&l=id (18/02/2016, 22:10 WIB). 

http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=37&P=Bilateral&l=id
http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=37&P=Bilateral&l=id
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bidang, sedangkan Indonesia masih dalam klasifikasi negara berkembang yang 

masih memiliki berbagai kekurangan.70 Sehingga dalam hal ini masing-masing 

dari pemerintahan kedua negara merasa penting terjalinnya hubungan bilateral 

dengan mencapai kesepakatan melalui kerjasama. 

Prioritas Kemitraan Komprehensif RI-AS difokuskan pada bidang-bidang: 

perdagangan dan investasi, pendidikan, pertahanan, energi perubahan iklim dan 

lingkungan hidup, serta demokrasi dan masyarakat madani. Sesuai dalam 

kemitraan Komprehensif (Comprehensive Partnership-CP) yang diluncurkan oleh 

Presiden RI-Presiden AS di Jakarta, pada kesempatan kunjungan resmi Presiden 

Obama ke Indonesia, tanggal 9-10 November 2010, telah memberikan dasar 

pijakan yang kuat bagi peningkatan hubungan kedua negara. kedua negara telah 

membentuk Joint Commission Meeting (JCM) RI-AS pada tingkat Menteri Luar 

Negeri yang merupakan mekanisme utama dan reguler dialog kemitraan 

komprehensif RI-AS. Forum ini berfungsi selain untuk memantau kegiatan kerja 

sama yang telah ada, juga untuk membahas upaya peningkatan kerja sama antara 

kedua negara di segala bidang.71 

3.1.1. Kerjasama Indonesia-Amerika dalam Berbagai Bidang 

Untuk menindaklanjuti hasil yang disepakati yang telah dibentuk dalam 

Joint Commission Meeting (JCM) di berbagai bidang, telah dibentuk 6 Working 

Groups (WG) yang meliputi: WG on Democracy and Civil Society, WG on 
                                                 

 

70 Ibid.,  
71 Kemenlu-RI, Ringkasan Eksekutif: Buku Dilomasi Indonesia 2011, diakses dalam 

http://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202011.pdf (15/04/2016, 20:24 
WIB), hal. 60. 

http://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202011.pdf
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Education, WG on Climate and Environment, WG on Security, WG on Trade and 

Investment, dan WG on Energy. JCM I telah dilaksanakan di Washington DC, 17 

September 2010 dan JCM II dilaksanakan di Bali, 23-24 Juli 2011.72 

 Hasil dari hubungan antara negara Indonesia dan Amerika Serikat telah 

dibentuk 6 working group (WG) untuk mencapai kesepakatan kerjasama yang 

diatur dalam 3 bidang yang mencakup dari keseluruhan WG yang telah dibentuk, 

yaitu: bidang politik dan keamanan, ekonomi dan sosial budaya dan Bidang 

Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan. 

3.1.2. Kerjasama Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat 

Kerjasama Internasional dalam menangani isu lingkungan hidup global 

seperti hubungan bilateral antara negara Indonesia dan Amerika Serikat untuk 

menangani masalah lingkungan di Indonesia khususnya ekosistem kawasan hutan 

pastinya mengarah untuk mendapatkan kesepakatan ukuran-ukuran, patokan-

patokan dan norma-norma internasional yang sah serta cara penerapannya. 

Pembuatan patokan ukuan dan norma standar ini dibutuhkan untuk 

mendefenisikan prinsip umum pendefenisian prinsip umum penanganan kolektif 

dan membuat aturan serta proses yang tepat dalam pembentukan rezim 

Internasional dalam kajian dimensi lingkungan hidup.73 

Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat 

melalui USAID ini sebagai implamentasi dari rezim lingkungan internasional 

                                                 

 

72 Ibid.,  hal.60 
73 Op.,Cit.., dalam Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, hal. 145. 
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akan menjadi proses sebagai tolak ukur untuk menganalisa pembahasan yang 

berkaitan dengan isu yang diangkat oleh rezim tersebut dengan mengumpulkan, 

menukar serta membahasnya informasi yang dikumpukan.74 Dalam hal ini suatu 

rezim lingkunga membentuk fokus untuk menyususn dan melaksanakan 

kebijakan-kebijakan untuk memecahkan suatu masalah lingkungan 

internasional.75 

Rezim internasional pada umumnya bersifat transpara, informasi 

terdistribusi secara merata diantar segenap partisipan, sehingga setiap pihak dapat 

memperkirakan keuntungan yang didapat pihak lainnya, sehingga tepat disinilah 

dapat terjadinya suatu kejanggalan dalam kerjasama tersebut melalui rezim 

internasional aka nada dimensi rasional-egoistik dari aktor kerjasama yang aktor 

utamnya adalah negara sehingga akan muncul kekhawatiran dengan keuntungan 

relative diluar keuntungan absolut, yang didapatkan pihak mitra.76 

Sehingga dalam kerjasama bilateral ini yang hanya melibatkan dua aktor 

negara akan berlangsung dan tercapaiannya kesepakatan bersama, secara jelas 

dapat dianalisa bahwa kerjasama melalui program TFCA-Sumatera yang 

ditawarkan oleh USAID ini bukan hanya Indonesia yang dapat mendapatkan 

keuntungan dalam pengelolaan lingkungan hidup hutannya melalui program 

konservasi kawasan wilayah hutan, tetapi negara Amerika Serikat juga tidak 

                                                 

 

74 Ibid., hal. 145. 
75 Op., Cit.. Metodologi dan Teori Hubungan Internasional, hal.294. 
76 Ibid., hal. 282.  



62 
 

terlepas dari kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak Indonesia 

dalam perjanjian yang dibuat dalam program tersebut. 

3.1.3. Perkembangan Kerjasama Bidang Lingkungan Indonesia dan 

Amerika Serikat 

Hubungan kerjasama Indonesia dan Amerika  Serikat yang telah 

disebutkan sebelumnya diketahui bahwa salah satunya adalah energi perubahan 

iklim dan lingkungan hidup, mengingat negara Amerika Serikat adalah negara 

industri sehingga dengan jelas dapat dikatakan sebagai salah satu negara dengan 

produksi emisi gas karbon didunia sehingga Amerika memiliki tanggung jawab 

dalam isu perubahan iklim dunia apalagi saat ini dunia sedang dikhawatirkan 

dengan isu pemanasan global (global warming). Dalam masalah ini, penjagaan 

kelestarian hutan menjadi hal penting dalam penyerapan emisi karbon dunia. 

Masalah lingkungan ini menjadi faktor penting yang dapat memberikan 

tekanan pada negara untuk terlibat dalam kerjasama internasionl yang lebih besar. 

Alasannnya bahwa degradasi lingkungan hidup dapat dikatakan membuat jenis 

‘ancaman’ khusus yang dampaknya bukan hanya pada negara tetapi pada manusia 

keseluruhan. Sehingga dalam kajian Hubungan Internasional itu sendiri 

lingkungan menjadi kajian pentingan karena berpengaruh terhadap kemanan 

Internasional negara.77 Oleh sebab faktor lingkungan yang mengalami penurunan 

dan kerusakan yang tidak dapt diatasi oleh negara mendoromg terjadinya 

                                                 

 

77 Robert Jackson, Georg Sorensen. 1999. Introduction to Internatinal Relations. Oxford 
University Press Inc, New York. Diterjemahkan: Dadan Suryadipura. 2009. Pengantar Studi 
Hubungan Internasional. Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hal. 327. 
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kerjasama antara pemerintah Indonesia yang menerima tawaran pemerintah 

Amerika Serikat melalui program TFCA-Sumatera yang ditawarkan USAID 

untuk mencegah dampak yang ditimbukan dari lingkungan. 

Masalah lingkungan hidup juga telah mendorong lebih banyak terjadinya 

kerjasama internasional, rezim internasional telah dibentuk dalam sejumlah 

bidang tertentu untuk menyatakan berbagai macam isu lingkungan hidup, yang 

meliputi hujan asam, penipisan lapisan ozon, pemburuan ikan paus, perdagangan 

limbah bercun, lingkungan hidup benua antartika, pemanasan global, dan 

punahnya keanekaragaman hayati.78 Dari berbagai masalah yang disebutkan 

dalam rezim internasional tersebut beberapa masalah juga tegah dihadapi oleh 

lingkungan negara Indonesia yang yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah 

manusia itu sendiri. 

Dalam menjaga pelestarian lingkungan salah satu yang menjadi 

permasalahan besar yang dihadapi adalah isu illegal logging yang menjadi 

penghambat kelestarian hutan itu sendiri, sehingga untuk memerangi illegal 

logging menjadi alasan utama dalam program kerjasama Indonesia dan Amerika 

Serikat dalam bidang lingkungan, namun selain alasan juga harus ada tujuan yang 

ingin dicapai dalam kerjasama sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah 

pihak.  

Salah satu dari berbagai permasalahan yang terjadi dihutan Indonesia 

terkait Mou illegal logging dan perdagangan terkait yang illegal membuat 

                                                 

 

78 Ibid., hal. 327-328. 
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Indonesia dan Amerika menyadari bahwa hal tersebut telah berdampak terhadap 

penurunan perdagangan kayu dan produk hutan yang legal, menurunkan hasil 

ekonomi dari hutan, menghambat dalam upaya memajukan pengelolaan hutan 

berkelanjutan dan merampas pendapatan hutan bagi masyarakat dan pemerintah. 

Dalam hal tersebut kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama untuk 

memerangi illegal logging dan perdagangan terkait yang merugikan hutan 

Indonesia sehingga terjadilah penandatanganan MoU antar Indonesia dan 

Amerika Serikat pada bulan November 2006 oleh Menteri Kehutanan, Menteri 

Perdagangan, dan United State Trade Representative di Hanoi, Vietnam.79 

Tujuan dari kerjasama antara Indonesia dan Amerika adalah untuk 

memastikan bahwa kayu dan produk hutan lainnya legal dari Indonesia 

mendapatkan akses berkelanjutan kedalam pasar Amerika Serikat dan pasar 

Internasional lainnya; saling mendukung dan melengkapi dalam memerangi usaha 

illegal logging pada tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral melalui 

perlindungan, konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan sumber daya hutan, 

selanjutnya mempromosikan transparasi pasar dan perdagangan kayu dan produk 

hutan legal lainnya dan mendukung usaha Indonesia untuk merestrukturisasi 

industri kehutanan dengan memerangi illegal logging dan perdagangan terkait 

sehingga terjadi kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui 

beberapa mekanisme, yaitu:80 

                                                 

 

79 Pusat Informasi Kerjasama Luar Negeri Kementrian Kehutanan 2013, Informasi 
Perkembangan Kerjasama Bilateral Amerika dan Eropa. Hal.1-2 

80 Ibid., hal. 2-3. 
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a. Working Group on Combating Illegal Logging and Associated Trade 

 Working Group (WG) on Combating Illegal Logging merupakan wadah 

bagi Indonesia-AS dalam merumuskan implementasi kegiatan yang ada dalam 

MoU. WG telah diselenggarakan beberapa kali melalui pertemuan tatap muka 

ataupun Digital Video Confeerence (DVC). DVC terakhir kali diselenggarakan 

pada tanggal 19 Juli 2010 di Seattle. 

b. Regional Dialogue 

Sebagai tindak lanjut dari WG pada tanggal 20-22 Juli 2010 

diselenggarakan Regional Diaalogue on Promoting Legally Harvested Forest 

Product di Seattle. Regional Dialogue tersebut selain dihadiri perwakilan dari 

pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat dihadiri juga oleh negara Australia, 

Malaysia, Singapura Vietnam, Papua New Guinea, Jepang, Thailand, Kamboja, 

Selandia Baru, Laos, RRC, dan Solomon Islaand. 

c. Trofical Forest Conservation Act (TFCA) 

TFCA merupakan program pemerintah Amerika Serikat untuk 

mengalihkan hutang dari negara-negara yang memiliki hutan tropis kepada 

program konservasi hutan tropis dinegara tersebut. Pemanfaatan fasilitas  

d. Comprehensive Partnership 

Comprehensive Partnership RI-AS merupakan program untuk saling 

meningkatkan kerjasama yang diluncurkan oleh Presiden Indonesia dan Presiden 

Amerika Serikat pada saat kunjungan presiden Amerika di Indonesia, 9 November 

2010. 
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3.2. Perkembangan Kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat Dalam 

Program TFCA-Sumatera  

Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia 

dengan potensi dari kekayaan alamnya serta keanekaragaman hayati menjadi hal 

penting yang mendorong negara Amerika Serikat untuk menetapkan keputusan 

untuk memberikan bantuan luar negerinya di Indonesia dalam rangka kegiatan 

konservasi alam, bantuan tersebut dilakukan melalui mekanisme ‘debt swap’ 

dimana dalam hal ini Amerika mengalihkan hutang luar negeri Indonesia sebesar 

$30 juta. Kegiatan konservasi alam yang didanai oleh Amerika Serikat ini 

tergabung dalam proyek Tropical Forest Conservation Action (TFCA) dan berada 

dibawah pengawasan USAID.81  

Fokus dari Program TFCA-Sumatera adalah pada hamparan bentang alam 

yang kaya akan keanekaragaman hayati karena pentingnya untuk menjaga 

stabilitas dan eksistensinya, kemudian mencakup kawasan ekosistem penting di 

dalam maupun disekitar kawasan konservasi, serta wilayah koridor dan 

keterhubungan habitat dan kawasan ekosistem di sekitarnya yang dikelola oleh 

masyarakat lokal. Sebagai fokus pelaksanaan program pada 5 (lima tahun 

pertama, TFCA-Sumatera memprioritaskan lima bentang alam, yaitu bentang 

alam Ekosistem Leuser, Kawasan Hutan Batang Toru, Taman Nasional Batang 

                                                 

 

81 Nurrinawati,  Kepentingan Amerika Serikat Dalam Program Debt For Nature Swaps 
(DNS) Di Indonesia tahun 2009-2013. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Vol, 1, No. 2 (Oktober 2014), Pekanbaru: Universitas Riau, hal. 2, diakses dalam  
http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/3187/3088 (10/04/2016, 19:34 WIB). 

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/3187/3088
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Gadis, Taman Nasional Kerinci Seblat dan bentang alam Semenanjung Kampar, 

Kerumutan dan Senepis.82 

Program Tropical Forest Conservation Action (TFCA) untuk pertama kali 

yang dilakukan di Indonesia adalah di pulau Sumatera kemudian di Kalimantan 

yang disebut dengan TFCA-Kalimantan. TFCA Sumatera adalah sebuah inisiatif 

yang diprakasai oleh pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia untuk 

mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia dengan sumber pendanaan 

dari program pengalihan hutang untuk lingkungan DNS (debt for nature swap). 

Penyelenggaraan TFCA Sumatera dimulai sejak ditandatanganinya Forest 

Conservation Agreement (FCA) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah 

Amrerika Serikat melalui USAID.83 Dalam hal ini USAID sendiri telah 

melakukan penandatanganan Cooperative Agreement (CA) dengan Conservation 

International (CI), dibawah USAID Grant Agreement no 497-024- Assistance 

Agreement for Enviromental Program In Indonesia (Menkokesra) untuk 

pelaksanaan Sustainable Landscape Partnership (SLP). Kemudian untuk SLP akan 

direvisi oleh Kemenhut (Dirjen BUK), USAID dan CI.84 

Debt swap merupakan suatu program yang dimulai pada tahun 1980an, 

dimana suatu negara yang memiliki hutang pada saat itu tidak sanggup membayar 

                                                 

 

82 Ibid., hal. 4-5.  
83 Ibid., hal. 2.  
84 Op., Cit.. dalamInformasi Perkembangan Kerjasama Bilateral Amerika dan Eropa, hal. 

3. 
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hutang luar negerinya.85 Diketahui negara Indonesia merupakan negara dengan 

hutang luar negeri yang cukup besar dan debt swap menjadi cara paling sederhana 

yang dianggap dalam mengatasi masalah hutang luar negeri Indonesia , sehingga 

dalam hal ini  Amerika Serikat meyakini bahwa debt for nature swap yang 

mengurangi hutang di negara berkembang seperti Indonesia dapat membantu 

melindungi lingkungan dengan tujuan meningkatkan kondisi lingkungan lokal, 

mengajarkan bagaimana cara penggunaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, 

dan melestarikan keanekaragaman hayati dan pemeliharaan lingkungan.86 

Melihat dari perkembangan kesepakatan kerjasama Pemerintah Indonesia 

dan Amerika Serikat dapat dikatakan bahwa kerjasama bilateral kedua negara 

tersebut adalah kerjasama fungsional. Kerjasama fungsional merupakan kerjasama 

yang tidak dapat dilepaskan dari power. Kerjasama ini berangkat dari 

prakmatisme pemikiran yang mensyaratkan adanya kemampuan pada masing-

masing mitra kerjasama.87 Telah dijelaskan bahwa terjadinya kerjasama melalui 

program TFCA-Sumatera ini karena kekuatan negara Amerika Serikat sebagai 

pemilik hutang yang harus dibayarkan oleh negara Indonesia kepada Amerika, 

dan Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah namun, 

membutuhkan pengelolaan karena mengalami kerusakan. Amerika Serikat dalam 

hal ini memiliki wewenang untuk mengatasi permasalah yang terjadi 

                                                 

 

85 Dikutip dari Melissa Moye. 2001. Overview of debt Conversion. London: Debt Relief 
International Ltd. Hal 1, dalam 85 Nurrinawati,  Kepentingan Amerika Serikat Dalam Program 
Debt For Nature Swaps (DNS) Di Indonesia tahun 2009-2013. 

86 Ibid., hal. 3-4. 
87 Op.,Cit.. Kusumohamidjojo Budiono, Hubungan Internasional: Kerangka Analitis, 

pengelompokan kerjasama Interternasional menurut  Dr. Budiono l dalam empat bentuk. 
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dilingkungan Indonesia terutama kawasan hutan Leuser Aceh dengan 

mengalihkan hutang luar negeri Indonesia terhadap amerika untuk lingkungan 

Indonesia yang diatur dalam program TFCA-Sumatera. 

3.2.1. Kesepakatan Pelaksanaan Program TFCA-Sumatera 

Melihat Analisis ekologis di dalam kawasan konservasi memperlihatkan 

bahwa banyak ekosistem penting Sumatera berada di luar kawasan konservasi 

terutama di daerah dataran rendah. Sebagian besar ekosistem penting yang masuk 

di dalam jaringan kawasan konservasi berada di dataran tinggi. Oleh sebab itu 

menyelamatkan hutan yang tersisa di Sumatera baik yang berada di kawasan 

konservasi maupun yang berada di luarnya, menjadi sangat penting untuk saat ini. 

Penyelamatan tersebut dapat dalam bentuk perluasan atau penetapan kawasan 

konservasi baru dan pengelolaan hutan secara lestari sehingga mampu berfungsi 

untuk perlindungan keanekaragaman hayati beserta jasa yang ditimbulkannya.88  

Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam 

konteks hubungan internasional berkaitan dengan adanya international politics of 

the environment, yang merupakan suatu proses dimana persetujuan antar negara 

mengenai isu lingkungan hidup dinegosiasikan, apakah dengan cara menciptakan 

rezim maupun dengan cara menciptakan istitusi internasional yang diperlukan. 

Untuk lebih lanjut proses international politics of the environment meliputi:89 

                                                 

 

88 TFCA-Sumatera, Merawat Hutan Menjaga Kehidupan, diakses dalam 
http://www.tfcasumatera.org/wp-content/uploads/2013/12/Merawat-Hutan-Menjaga-
Kehidupan.pdf (18/02/2016, 21:40 WIB) hal. 9. 

89 Anak Agung dan Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,  
Bandung: Pt. Remaja RosdaKarya, hal. 145. 
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1. Adanya proses perjanjian atau negosiasi mengenai lingkungan hidup yang 

dilakukan negara atau institusi. 

2. Ada peraturan atau rezim yang dibuat untuk bekerjasama dalam bidang 

lingkungan. 

3. Adanya konflik dari kekuatan politik yang penyelesaiannnya tergantung 

dari keberhasilan interaksi para aktor dalam lingkungan hidup. 

Pemerintah Indonesia dan dunia internasional menyadari bahwa untuk 

melindungi kawasan hutan tropis dunia beserta kekayaan keanekaragaman hayati 

yang terdapat dihutan Sumatera terutama dalam kawasan Ekosistem hutan Leuser 

Aceh sangat  perlu diselamatkan, sebab kawasan-kawasan ini memilikipotensi 

yang besar dan juga  bernilai penting. Sumatera termasuk salah satu kawasan yang 

merupakan hutan bernilai konservasi yang bernilai tinggi, namun di saat yang 

bersamaan laju deforestasi (konversi) juga termasuk kedalam kategori yang 

tertinggi.90  Sehingga berdasarkan fakta dan pembahasan sebelumnya dapat 

dikatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut munculah pelaksanaan 

program TFCA di Indonesia dan untuk pertama adalah penanganan hutan 

Sumatera sehingga terjadilah kesepakatan program TFCA-Sumatera tersebut. 

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

Sumatera) 

Program Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-

Sumatera) atau disebut juga Aksi Nyata Konservasi Hutan Tropis Sumatera 

                                                 

 

90 Ibid., hal. 9. 
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adalah sebuah skema pengalihan hutang untuk lingkungan (debt-for-nature 

swap) yang dibuat oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia 

yang ditujukan untuk melestarikan kawasan hutan tropis di Sumatera yang tingkat 

deforestasinya sangat tinggi. Kesepakatan antara kedua negara dan para pihak 

yang terlibat (Yayasan KEHATI dan Conservation International Indonesia) 

ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2009 bertempat di Manggala Wanabhakti, 

Jakarta.91  

Sebagai proyek yang memiliki tujuan dalam penanganan masalah 

lingkungan yang dibuat oleh Amerika Serikat, program TFCA yang ada di 

Indonesia selain dari TFCA Sumatera ada juga TFCA Kalimantan dengan tema 

tujuan yang sama yaitu yang berkaitan dengan lingkungan hanya saja dalam 

kebutuhan dan pelaksaannya yang berbeda sebab kerusakan yang terjadi dihutan 

Kalimantan dan Sumatera memiliki masalah yang berbeda. 

Pemanfaatan Fasilitas debt Swap dalam program TFCA dapat dilakukan 

dengan 3 (tiga) mekanisme yaitu:92 

a. Debt swap (DNS-TFCA ke-1). Disini harus disiapkan 3 jenis 

perjanjian dengan materi yang perlu dinegosiasikan antara pemerintah 

Indonesia, Amerika Serikat dan NGO, yang ditunuk, yaitu : (1) Debt 

Swap Agreement antara pemerintah Indonesia (Kemenkeu) dan 

Pemerintah Amerika Serikat; (2) prjanjian antara NGO dengan 

                                                 

 

91 Tentang TFCA-Sumatera, diakses dalam  http://www.tfcasumatera.org/tentang-tfca/ 
(12/02/2016, 22:42 WIB). 

92 Op., Cit.. Informasi Perkembangan Kerjasama Bilateral Amerika dan Eropa, hal. 2-3. 



72 
 

Pemerintah Amerika; dan (3) perjanjian antara NGO dengan 

pemerintah Indonesia (Kemenhut). Mekanisme ini, proses 

persiapannya memakan waktu yang lebih lama, tetapi dalam 

pelaksanaanya lebih mudah dikarenakan dana yang dipergunakan 

melalui trust fund langsung diperhitungkan sebagai pelunasan hutang. 

b. Bilateral Agreement (G to G). pada mekanisme ini dana dimasukan 

dalam APBN (on budget). Namun untuk pelaksaan mekanisme ini 

lebih sulit, karena hasil pelaksanaan masih harus diaudit untuk 

mendapatkan pelunasan hutang. 

c. Debt buyback. Untuk mekanisma yang satu ini sudah tidak lagi 

berfungsi dan tidak digunakan lagi. 

Perjanjian kerjasama Program TFCA yang dilaksanakan di Sumatera di 

sebut dengan Program TFCA-Sumatera dengan dana pengalihan hutang luar 

negeri Indonesia dari pemerintah Amerika Serikat sebesar US$ 20 Juta dan US$ 2 

Juta dari swap partner (Kehati dan CI). Nilai pengalihan hutan (principal + 

interest) adaah US$ 29,92 juta. Saat ini telah ditetapkan pemberian hibah kepada 

lima organisasi di Sumatera yaitu Institute Green Aceh, Yayasan Leuser 

Internasional, Konsorsium PETRA-BITRA, Konsoorsium JIKALAHARI dan 

KKI-Warsi.93 

 

 

                                                 

 

93 Ibid., hal. 3. 
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3.2.2.1 Kesepakatan TFCA Tahap I 2009 

Program Trofical Forest and Conservation Act for 

Sumatera (TFCA-Sumatera) telah melalui dua tahap kesepakatan 

selama mulainya perjanjian hingga tahun 2015 yang bertujuan 

untuk tercapainya tujuan untuk konservasi hutan Sumatera melalui 

pengalihan hutang luar negeri Indonesia terhadap AMerika Serikat 

untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan 

terutama kawasan hutan Indonesia. 

Tahap pertama untuk kesepakatan program TFCA-

Sumatera Pemerintah AS dan Indonesia untuk pertama kalinya 

menandatangani sebuah kesepakatan pengalihan utang untuk 

konservasi alam (debt-for-nature) dibawah Undang-Undang 

Konservasi Hutan Tropis (Tropical Forest Conservation 

Act/TFCA) yang akan mengurangi utang Indonesia pada AS 

sebesar hampir 30 juta dolar untuk jangka waktu delapan tahun 

pada 30 Juni 2009 yang merupakan kesepakatan debt for nature 

swap (DNS) Tahap I. Selanjtnya pemerintah Indonesia akan 

mengalokasikan dana ini untuk mendukung hibah dalam rangka 

melindungi dan mengembalikan hutan tropis di Indonesia.94 

Kesepakatan ini, yang dilakukan atas kerjasama dengan 

                                                 

 

94 Op., Cit.. Nurrinawati,  Kepentingan Amerika Serikat Dalam Program Debt For Nature 
Swaps (DNS) Di Indonesia tahun 2009-2013, hal.4. 
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Conservation International dan Yayasan Keanekaragaman Hayati 

Indonesia (KEHATI), akan menjadi yang pertama di Indonesia dan 

merupakan  program pengalihan utang untuk konservasi alam yang 

terbesar sejauh ini.95 

Alasan Amerika Serikat memilih Indonesia menjadi salah 

satu negara yang menjadi mitra penerima debt for nature swap 

(DNS) ini karena kekayaan hutan alam serta potensinya sebagai 

penyerap emisi karbon dunia yang telah disebutkan dalam 

pembahasan sebelumnya sehingga hutan Indonesia menjadi bagian 

dari paru-paru dunia. Seperti yang dikatakan oleh Duta Besar A.S. 

Cameron R. Hume pada saat siaran pers kedutaan besar negara 

Amerika Serikat bahwa: “Indonesia adalah salah satu negara di 

dunia yang memiliki keragaman biologi sangat banyak,, dana yang 

berasal dari program utang untuk alam (debt-for-nature program) 

akan membantu Indonesia melindungi habitat hutan yang 

terancam di Sumatra.”96 

Perjanjian dengan Indonesia ini adalah perjanjian Tropical 

Forest Conservation Act ke-15, setelah dengan Bangladesh, Belize, 

                                                 

 

95 Ibid., hal 2. 
96 Perpanjangan Hibah yang Pertama Program Tropical Forest Conservation Act, 

Embassy of United State Jakarta-Indonesia, 24 Februari 2011, diakses dalam 

http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/prid_24022011.html (03/05/2016, 22:12 WIB). 

http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/prid_24022011.html
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Botswana, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Jamaica, Panama (dua perjanjian), Paraguay, Peru (dua perjanjian) 

dan Filipina. Untuk selanjutnya, program-program ‘debt-for-

nature-swap’ ini ditargetkan akan menghasilkan 218 juta dolar 

untuk melindungi hutan-hutan tropis. KEHATI dibentuk pada 

tahun 1995 untuk mendukung dan memfasilitasi perlindungan 

keanekaragaman biologis di Indonesia. Organisasi ini adalah LSM 

pertama yang tercipta lewat bantuan Pemerintahan AS untuk 

berpartisipasi dalam program ‘debt-for-nature-swap’ lewat 

Tropical Forest Conservation Act.97 

Departemen Keuangan AS untuk sementara telah 

menyisihkan lebih dari 19 juta dollar untuk mengelola jumlah 

utang yang layak dialihkan. Pembahasan awal mengenai 

kesepakatan tersebut telah dilaksanakan di Jakarta antara 

perwakilan Pemerintah AS dan Indonesia. Perjanjian TFCA 

pertama, yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2009, akan 

mengurangi jumlah pembayaran utang Indonesia ke AS sekitar 30 

juta dollar selama masa delapan tahun. Sebagai gantinya, 

Pemerintah Indonesia akan menggunakan dana tersebut untuk 

mendukung perlindungan dan restorasi hutan-hutan di Sumatra. 

Perjanjian ini merupakan debt-for-nature swap terbesar dalam 

                                                 

 

97 Ibid., 
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sejarah TCFA dan terwujud berkat kontribusi sebesar 20 juta dollar 

dari Pemerintah AS dan gabungan donasi sebesar 2 juta dollar dari 

Conservation International dan Yayasan Keanekaragaman Hayati 

Indonesia (KEHATI).98  

3.2.2.2 Kesepakatan TFCA Tahap II 2011 

Pemerintah Amerika Serikat juga telah mengumumkan pembahasan 

mengenai isi kesepakatan perjanjian ke-dua pada tanggal 29 September 2011 

mengenai pengalihan utang untuk pelestarian alam (debt-for-nature) di bawah 

Undang-Undang Perlindungan Hutan Tropis (The Tropical Forest 

Conservation Act/ TFCA) AS untuk pelestarian hutan tropis.99 TFCA 

memungkinkan dikuranginya dan dialihkannnya sejumlah utang untuk 

mendukung pelestarian hutan tropis di negara berkembang yang layak dan 

penting untuk mendapatkan bantuan program tersebut sehingga setelah 

terlaksananya program TFCA Tahap pertama pada tahun 2009 diharapkan 

pelestarian hutan Indonesia lebih baik lagi dengan kesepakatan TFCA tahap 

kedua tersebut.  

TFCA tahap II ini menjadi gambaran bahwa adanya kemajuan dalam 

kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat di sektor perhutanan. Komitmen 

pemerintah daerah terhadap konservasi area hutan yang luas disertai 

keanekaragaman hayati dan kandungan karbon yang tinggi menjadikan tiga 

                                                 

 

98 Ibid., 
99 Ibid,.  
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kabupaten di Pulau Kalimantan dipilih menjadi model dalam pelaksanaan 

program TFCA 2.  

Kegiatan dalam TFCA tahap II difokuskan terlebih dahulu di tiga 

kabupaten, yaitu Kabupaten Berau dan Kutai Barat di Provinsi Kalimantan 

Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat. Kedua 

pemerintahan menandatangani kesepakatan pengalihan utang (debt-for-nature 

swap) dalam kerangka Tropical Forest Conservation Act 2 (TFCA II) senilai 

28,5 juta dolar AS. Indonesia diwakili oleh Kementerian Kehutanan dan 

Kementerian Keuangan, sedangkan Amerika Serikat diwakili Kedutaan 

Amerika Serikat di Jakarta.100 

Kesepakatan TFCA pada tahap kedua ini bertujuan dalam pengelolaan 

kawasan hutan Kalimatan sehingga terbentuk juga TFCA-Kalimantan yang 

menjadi kawasan sebagai sasaran utama dari kesepakakan pengalihan hutang 

luar negeri Indonesia melalui TFCA tahap II. Alasan pulau Kalimantan juga 

menjadi bagian dari wilayah pengelolaan dari program TFCA ini karena 

Kalimantan juga merupakan harta karun dunia dari segi keanekaragaman 

hayati dan peranannya dalam sistem penunjang kehidupan. Pulau ini dihuni 

berbagai spesies yang unik dan kurang lebih 15,000 jenis tumbuhan 

berbunga.101 

                                                 

 

100 Masayu Yulien Vinanda, RI-AS gandeng WWF dan TNC dalam "Debt for Nature 
Swap, diakses dalam http://www.wwf.or.id/?23262/ri-as-gandeng-wwf-dan-tnc-dalam-debt-for-
nature-swap (20/04/2016, 22:05 WIB). 

101 Arief Surowidjojo, Supervisory Board WWF Indonesia (Sambutan Penandatanganan 
TFCA 2), Mewakili TNC dan WWF Indonesia, diakses dalam 

http://www.wwf.or.id/?23262/ri-as-gandeng-wwf-dan-tnc-dalam-debt-for-nature-swap
http://www.wwf.or.id/?23262/ri-as-gandeng-wwf-dan-tnc-dalam-debt-for-nature-swap
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Kawasan hutan Kalimantan juga menyimpan stok atau cadangan 

karbon dalam biomasa tanah dan tumbuhan yang tinggi, yang menyebabkan 

perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi.102 Potensi ini menjadi 

sangat berperan dalam memerangi perubahan iklim dengan menurunkan emisi 

gas‐gas rumah kaca Indonesia sebesar 26+15%.103 TFCA 2 diharapkan dapat 

mendukung program pembangunan rendah emisi dan mengurangi emisi 

karbon hingga 41 persen dengan tetap mempertahankan pertumbuhan 

ekonomi tujuh persen pada 2020. Dalam mengimplementasikan program 

TFCA 2 tersebut, kedua negara didukung dua swap partners, yaitu The Nature 

Conservancy dan WWF.104 

 

                                                                                                                                      

 

http://awsassets.wwf.or.id/downloads/pidat 
o_arief_surowidjojo_board_wwf_pada_penandatanganan_mou_tfca2.pdf  (20/04/2016, 22:49 
WIB).  

102 Ibid.,  
103 Sasaran dan tujuan dalam komitment Indonesia pada masa pemerintahan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia agar dapat menjaga 
perubahan iklim serta menurunkan emisi karbon akibat CFC sebesar 26+15%. 

104 Op.,Cit.., dalam RI-AS gandeng WWF dan TNC dalam "Debt for Nature Swap”. 

http://awsassets.wwf.or.id/downloads/pidat%20o_arief_surowidjojo_board_wwf_pada_penandatanganan_mou_tfca2.pdf
http://awsassets.wwf.or.id/downloads/pidat%20o_arief_surowidjojo_board_wwf_pada_penandatanganan_mou_tfca2.pdf

