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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lingkungan menjadi salah satu isu utama dalam sistem tatanan global. 

Lingkungan merupakan salah satu isu global disamping isu demokratisasi dan isu 

Hak Asasi Manusia (HAM).
1
 Masalah lingkungan juga saling berkaitan dengan 

ekonomi global, diperlukan kerjasama antar negara dalam menangani masalah 

lingkungan.
2
 

Isu lingkungan menjadi isu yang penting untuk dibahas sebab lingkungan 

menjadi salah satu faktor penentu dalam kemajuan pembangunan bagi negara-negara 

berkembang. Meskipun dulunya isu lingkungan hanya menjadi kepentingan bagi 

negara maju yang merasa membutuhkan pelestarian lingkungan hidup secara global 

untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik, namun dilain sisi negara 

berkembang membutuhkan lingkungan sebagai modal utama untuk meningkatkan 
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perekonomian mereka, pengeksploitasian dengan alasan pembangunanpun dilakukan 

dan kemudian menjadikan pelestarian lingkungan bukanlah suatu hal yang penting.
3
  

Komitmen antar negara-negara di dunia terhadap lingkungan diwujudkan dari 

berbagai pertemuan internasional dan juga pembentukan berbagai forum telah 

dibentuk untuk membicarakan pembangunan berkelanjutan.
4
 Pembentukan forum 

pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah komitmen antar negara-negara dunia 

yang menyadari akan pentingnya menangani permasalahan lingkungan secara 

bersama, lebih lanjut berbagai forum dibentuk untuk membicarakan pembangunan 

berkelanjutan salah satunya adalah Inisiatif Heart of Borneo (HoB). Pembentukan 

Inisiatif HoB merupakan suatu komitmen negara-negara dalam membentuk 

kerjasama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
5
 

Inisiatif HoB merupakan kerjasama antar negara yang ada dikawasan wilayah 

jantung Borneo atau biasa disebut wilayah Heart of Borneo yang meliputi Indonesia, 

Malaysia dan Brunei Darussalam yang mencakup wilayah seluas 23 juta hektar yang 

secara ekologis saling berhubungan di pulau Borneo, dengan luas sekitar 23 juta 

hektar, Indonesia memiliki bagian sekitar 72%, Malaysia 26% dan Brunei 

Darussalam sekitas 2 %.
6
  

                                                           
3
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Inisiatif HoB diusulkan oleh Word Wide Fund (WWF) Sundaland Bioregion 

Indonesia yaitu program WWF di Sumatera, Kalimantan dan Jawa pada tahun 2001 

pada proyek dengan tema Borneo Mountain Forest, proyek ini mendirikan taman 

nasional sebagai konservasi di daerah lintas batas, yaitu Kayan Mentarang dan 

Betung Kerihun di Indonesia dan Lanjak Entimau dan Pulung Tao di Malaysia, 

kemudian usulan yang ditawarkan oleh WWF ini disetujui oleh Pemerintah dan 

beberapa donor, dan kemudian mengadakan pertemuan pada tahun 2003 sebagai 

kerjasama antara Kementerian Kehutanan Indonesia dan WWF Indonesia.
7
  

Pertemuan Three Countries One Conservation dengan pihak Brunei 

Darussalam pada tanggal 05 April 2005, dimana dalam pertemuan inilah kemudian 

menghasilkan kesepakatan antar tiga negara untuk membentuk deklarasi Inisiatif 

HoB. Pada tanggal 12 Februari 2007 deklarasi Inisiatif HoB ditandatangani secara 

langsung oleh perwakilan masing-masing negara, penandatanganan Deklarasi Inisiatif 

HoB ini dilaksanakan di Bali.
8
 Insiatif HoB didasarkan pada peraturan yang ada di 

masing-masing negara kawasan HoB, yang artinya konsekuensi hukum dari Inisiatif 

HoB sifatnya tidak mengikat atau non-blinding.
9
 

Rencana aksi yang disebut sebagai Heart of Borneo Strategic Plan of Action 

(HoB SPA) merupakan tindak lanjut dari deklarasi Inisiatif HoB, berisi program yang 
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8
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9
_____, Visi dan Misi HoB, diakses dalam http://heartofborneo.or.id/id/about (09/04/2017, 19:05 

WIB). 
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telah disepakati ketiga negara secara bersama yakni, pengelolaan kawasan lintas batas 

negara, pengelolaan kawasan lindung, pengelolaan sumber daya alam secara 

berkelanjutan, pengembangan ekowisata, dan peningkatan kapasitas manusia.
10

 

Program ini kemudian dilanjutkan di masing-masing negara menjadi rencana kegiatan 

Inisiatif HoB ditingkat nasional dengan membentuk kelompok kerja nasional yang 

disebut sebagai National Strategic Plan of Action (NSPA), NSPA merupakan struktur 

kelembagaan pengelolaan HoB di tingkat nasional, ditingkat provinsi dan daerah 

dibentuk kelompok kerja provinsi dan kelompok kerja daerah dengan tugas dan 

cakupan yang berbeda-beda tetapi tetap mengadopsi HoB SPA sebagai acuan dalam 

bentuk pelaksanaannya.
11

 Ketiga negara memiliki kepentingan yang sama dalam 

usahanya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, serta melindungi sumber 

daya alam dan keanekaragaman hayati dunia. Selain itu, pengurangan angka 

kemiskinan warga masyarakat setempatpun juga turut menjadi sasaran dalam 

Deklarasi HoB.
12

 

Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari cakupan wilayah HoB, 

salah satu negara berkembang dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Hutan 

Indonesia merupakan salah satu hutan terbesar di dunia dengan luas hutan sekitar 130 
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_____, National Strategic Plan of Action, Bridging Conservation and Sustainable Developmet in 

Three Countries. Heart of Borneo National Working Group, 2009, hal. 32. 
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juta hektar. Negara dengan pemilik hutan tropis terbesar dan juga ditetapkan menjadi 

paru-paru dunia ini memegang peran penting bagi kelangsungan lingkungan global.
13

  

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan Provinsi terluas kedua di 

Indonesia.
14

 Kaltim memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti 

batubara, minyak bumi dan juga hasil hutannya.
15

 Sumber daya alam Kaltim 

memberikan manfaat yang besar terhadap perekonomian Kaltim namun dibalik hal 

itu terdapat berbagai masalah kerusakan muncul setelahnya, tercatat pada Tahun 2011 

Kementerian Kehutanan mencatat kerusakan wilayah hutan di Provinsi Kaltim 

mencapai hingga 1,4 juta hektar, untuk areal perkebunan mencapai 86 kasus dari 720 

ribu hektar. Kemudian wilayah yang rusak akibat dijadikan daerah pertambangan ada 

223 kasus dengan wilayah kerusakan mencapai 774 ribu hektar. Total perkiraan 

kerugian negara mencapai Rp. 31,5 triliun.
16

  

Hilangnya potensi keanekaragaman hayati menyebabkan penurunan fungsi 

hutan, hal ini dikarenakan pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana serta 

pengalihan terhadap fungsi hutan. Hal ini kemudian menjadi suatu masalah yang 

harus diselesaikan secara bersama-sama, untuk itu sebagai perwujudan untuk 

memperbaiki pengelolaan hutan dengan konsep konservasi dan pembangunan 

berkelanjutan dalam program manajemen hutan maka dibentuklah Inisiatif  HoB. 

                                                           
13

 Heri Sucitro, 2006,  Kekayaan Sumber Daya Indonesia, Surakarta:  PT Era Pustaka Utama, hal.5. 
14

 Morena Cindo, 2012, Ensiklopedia Geografi : Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, 
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Jakarta: CV. Ghina Walafafa, hal.2. 
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 Sucitro, Op. Cit., hal. 16 et Seqq. 
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 _____, Kerusakan Hutan Kalimantan Rugikan Negara 241 Triliun diakses dalam 

http://www.rmol.co/read/2011/07/24/34048/Kerusakan-Hutan-Kalimantan-Rugikan-Negara-241-

Triliun- (29/04/2017 22:54 WIB). 
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Aktivitas ekonomi dikawasan hutan memberikan hasil yang sangat signifikan 

kepada masyarakat, pembangunan melalui pertambangan dan perkebunan dengan 

pengeksploitasian hutan membuat pembangunan menempatkan hutan dalam posisi 

dilema. Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti pertambangan 

batubara, minyak bumi, gas alam dan juga kelapa sawit yang mulai meranah 

keberlangsungan hutan, hasil hutan dengan ekonomi skala besar yang dinilai sebagai 

penunjang pembangunan suatu daerah, sekaligus juga sebagai kelangsungan 

kehidupan yang akan mendatang harus dilindungi demi kelangsungan pembangunan. 

Pemerintah memiliki peran untuk mewujudkan pembangunan sekaligus menjaga 

kelangsungan kehidupan tetap lestari. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk 

melihat bagaimana pemerintah Kaltim dengan visi pembangunan Kalimantan Timur 

Tahun 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam 

Pembangunan Berkelanjutan” dapat berjalan beriringan dengan Inisiatif HoB yang 

telah disepakati ketiga negara (Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam), dan 

tentu melibatkan pemerintah Kaltim sendiri untuk melanjutkan visi bersama dalam 

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim tanpa mengeksploitasi sumber 

daya alam yang dimiliki sebagai wujud dari pembangunannya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi “Inisiatif Heart of Borneo” dalam peningkatan 

kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi di wilayah kawasan Heart of Borneo 

Kalimantan Timur ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Inisiatif 

Heart of Borneo dalam peningkatan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi di 

wilayah kawasan Heart of Borneo Kalimantan Timur.  

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi perkembangan ilmu hubungan internasional dan menambah kajian terhadap 

perspektif lingkungan dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi acuan terhadap pengembangan penelitian lainnya. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pada praktisi ilmu 

hubungan internasional terutama aktor-aktor politik lingkungan serta penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat 

menjadi acuan untuk lebih memahami dan memberikan kesadaran terhadap 

pentingnya memahami potensi sumber daya alam yang dapat menjadi nilai tambah 

bagi kelangsungan hidup baik dalam segi ekonomi, sosial dan juga lingkungan tanpa 

merusak lingkungan itu sendiri. 
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1.4 Penelitian Terdahulu  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mella Darnasari tahun 2013, sarjana 

Universitas Mulawarman dengan penelitian berjudul “Peran World Wide Fund For 

Nature WWF) dalam Konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) di 

Kawasan Heart of Borneo (HoB). Penelitian tersebut menjelaskan mengenai peran 

WWF dalam konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) di kawasan 

HoB, dalam penelitian skripsi Mella Darnasari memiliki perbedaan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan yakni pada penggunaan konsep yang digunakan, Mella 

Darnasari menggunakan konsep Konservasi, Ekowisata dan Organisasi Internasional 

untuk menjawab peran WWF, sedangkan penelitian ini menggunakan Konsep 

Sustainable Development, pada penelitian ini juga tidak melihat WWF sebagai pelaku 

utama namun melihat pada keterkaitan antara pemerintah dan pemangku kepentingan 

lainnya yang dapat berperan dalam pelaksanaan Inisiatif HoB.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mella Darnasari mellihat bahwa WWF 

memiliki peran penting dalam konservasi di TNKM, hal ini ditunjukan oleh WWF 

dalam keterlibatannya memberikan dukungan secara teknis seperti pelatihan dan 

pembuatan peta tata guna lahan, pelatihan pengembangan ekonomi dan budidaya 

yang merupakan bekal bagi masyarakat yang diarahkan menjadi pengelola utama 

TNKM. WWF juga berperan dalam melakukan pengembangan ekowisata di HoB 

dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama konservasi. WWF mempunyai 
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peran sebagai inisiator, fasilitator dan pengelola, sekaligus sebagai pembina dalam 

melakukan program-program seperti pendidikan, penyuluhan dan pemberdayaan 

masyarakat serta terlibat aktif dalam melakukan berbagai penelitian.
17

 

Kedua, penelitian e-Journal oleh Ledy Magdalena 2014, sarjana dari 

Universitas Mulawarman dengan penelitian tentang “Peran World Wide Fund For 

Nature (WWF) dalam Konservasi Orang Utan di Taman Nasional Betung Kerihun 

Kabupaten Kapuas Hulu Provisi Kalimantan Timur. Penelitian ini lebih menekankan 

pada Konsep Peran Organisasi Internasional dan Konsep Konservasi untuk menjawab 

peran WWF terhadap keberlangsungan Orang Utan di kawasan konservasi di Betung 

Kerihun, perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penggunaan Konsep Peran 

Organisasi Internasional yakni WWF sebagai subjek penelitian, sedangkan penelitian 

ini tidak hanya melihat peran WWF namun juga peran Pemerintah Kaltim dan 

pemangku kepentingan lainnya sebagai fokus penelitian. Penelitian Ledy Magdalena 

menunjukan bahwa peran WWF dalam Konservasi Orang Utan di Taman Nasional 

Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Timur sangat baik 

dengan ditunjukannya data dari tingkat perekonomian berdasarkan pengunjung serta 

sarana dan prasarana yang lebih baik menuju kawasan hutan konservasi dan 

                                                           
17

 Mella Darnasari, 2013, Peran World Wide Fund For Nature (WWF) dalam Konservasi Taman 

Nasional Kayan Mentarang (TNKM) di Kawasan Heart Of Borneo, Skripsi, Samarinda: Program Studi 

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman. 
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persentase dari habitat Orang Utan yang disebutkan dalam penelitian ini menunjukan 

adanya peningkatan dibandingkan dengan persentase sebelumnya.
18

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Lutfi Jamilatul Wardah tahun 

2014, sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan penelitian “Peran 

World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Program Heart Of Borneo (HOB) di 

Indonesia Periode 2012-2013”. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai peran 

WWF dalam program HoB di Indonesia pada tahun 2012-2013. Perbedaan skripsi 

tersebut dengan penelitian ini dapat dilihat dari kerangka pemikiran atau teori dan 

konsep yang dipakai, penelitian tersebut menggunakan Teori People Centered 

Development menurut David C.Korten, menggunakan Konsep International Non-

Governmental Organization dan Konsep Sustainable Development. Penelitian 

tersebut menunjukkan WWF sebagai aktor non negara membantu program 

pemerintah Indonesia dalam mengelola program HoB. Pendanaan yang 

berkelanjutan, bantuan untuk pemerintah daerah dalam mengembangkan kabupaten 

konservasi, membangun jaringan bisnis hijau dan peningkatan kapasitas Sumber daya 

Alam (SDA) menunjukan WWF berperan dalam program HoB di Indonesia pada 

periode 2012-2013 yang ditunjukan melalui data yang dianalisis oleh peneliti.
19
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Ledy Magdalena, 2014, Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Konservasi Orang Utan 

Di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Timur, eJournal 

Hubungan Internasional Volume 2 Nomer 3, Universitas Mulawarman, diakses dalam 

 http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

content/uploads/2014/08/LEDY%20MAGDALENA%20%280802045151%29%20Jurnal%20%2808-

26-14-04-45-48%29.pdf  (09/04/2017, 10:46 WIB). 
19

 Siti Lutfi Jamilatul Wardah, 2014, Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Program 

Heart OF Borneo (HOB) Di Indonesia Periode 2012-2013, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, diakses dalam  

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/LEDY%20MAGDALENA%20%280802045151%29%20Jurnal%20%2808-26-14-04-45-48%29.pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/LEDY%20MAGDALENA%20%280802045151%29%20Jurnal%20%2808-26-14-04-45-48%29.pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/LEDY%20MAGDALENA%20%280802045151%29%20Jurnal%20%2808-26-14-04-45-48%29.pdf


11 
 

Keempat, penelitian e-Journal oleh Hendrik Sudarmoko dan Afrizal tahun 

2013, Universitas Riau dengan judul “Kepentingan Indonesia Menjalin Kerjasama 

dengan Malaysia dan Brunei Darussalam dalam kerangka kerja Heart of Borneo 

tahun 2007-2011”. Penelitian ini ingin mengetahui apa saja kepentingan Indonesia 

dalam kerjasama Inisiatif HoB dengan Malaysia dan Brunei Darusaalam. Perbedaan 

penelitian Hendrik Sudarmoko dan Afrizal dengan penelitian yang peneliti lakukan 

terletak pada masalah yang diangkat dan konsep yang digunakan yakni menggunakan 

teori Kerjasama Internasional K.J Holsti dan Konsep Kepentingan Nasional dalam 

perspektif politik luar negeri. Pada penelitian Hendrik dan Afrizal ini masalah yang 

diangkat bertujuan untuk melihat kepentingan Indonesia dalam kerjasama HoB 

dengan melihat kepentingan dari negara sebagai unit analisanya, sedangkan pada 

penelitian ini mengangkat implementasi Inisiatif Heart of Borneo terhadap 

peningkatan kualitas lingkungan sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur, konsep 

yang dipakai juga berbeda, penelitian ini menggunakan Konsep Sustainable 

Development. Dalam penelitian Hendrik dan Afrizal, mereka menekankan kepada 

World Order Interest dan Economic Interest dalam menganalisis motivasi Indonesia 

dalam kerjasama Heart of Borneo.  

Indonesia sebagai negara pemilik hutan terbesar diwilayah HoB mendapat 

keuntungan lebih dari isu lingkungan hidup yang sedang berkembang. Kelebihan 

Indonesia yang mempunyai hutan yang luas hingga kemudian memunculkan 

                                                                                                                                                                      
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28281/1/SITI%20LUTFI%20JAMILATUL

%20WARDAH-FISIP.pdf (27/04/2017, 20:10 WIB). 

 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28281/1/SITI%20LUTFI%20JAMILATUL%20WARDAH-FISIP.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28281/1/SITI%20LUTFI%20JAMILATUL%20WARDAH-FISIP.pdf
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kepentingan besar Indonesia dalam strategi politik luar negerinya yang 

memperjuangkan REDD (Reduction of Emission from Deforestation and 

Degradation) dalam perundingan internasional untuk memperoleh keuntungan 

finansial dan transfer teknologi dari negara maju. Indonesia mendapatkan keuntungan 

melalui mekanisme perdagangan karbon dalam REDD dan bantuan asing, salah 

satunya Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) yakni program 

berupa pemberian bantuan pendanaan dalam skema kerjasama keuangan dan bantuan 

teknik untuk membantu pemerintah Indonesia dalam proyek konservasi HoB berkisar 

70-80 juta euro.
20

 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Faarsiella H.Victory tahun 2013 

dengan penelitian “Implementasi Heart of Borneo oleh Indonesia dan Malaysia dalam 

Mengatasi Illegal Logging di Hutan Perbatasan Kalimantan Timur”. Illegal logging 

menjadi isu utama dalam penelitian Faaarsiella dimana Illegal logging secara besar-

besaran memberikan kerugian yang besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. 

Penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia terkait praktik illegal 

logging di Indonesia khususnya di daerah perbatasan Kalimantan Timur milik 

Indonesia dengan Sabah milik Malaysia menjadikan praktik illegal logging 

mengalami penurunan, karena setelah penandatanganan tersebut, banyak kesepakatan 

dan kerjasama yang dilakukan oleh dua pemerintah negara demi menjaga kawasan 

                                                           
20

 Hendrik Sudarmoko dan Afrizal, 2013, Kepentingan Indonesia Menjalin Kerjasama dengan 

Malaysia dan Brunei Darussalam dalam Kerangka Kerja Heart of Borneo tahun 2007-2011, jurnal 

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Riau diakses dalam  

https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/123456789/2794/1/jurnal%20Hendrik%20Sudarmoko.pdf 

(22/03/2018, 17:00 WIB). 

https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/123456789/2794/1/jurnal%20Hendrik%20Sudarmoko.pdf
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hutan Borneo khususnya yang berada di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada isu utama yang diangkat yaitu 

Implementasi program HoB dalam praktik illegal logging yang terjadi di Kalimantan 

Timur, namun penelitian ini lebih melihat Implementasi Inisiatif HoB tidak hanya 

pada praktik illegal logging, tetapi melihat Implementasi Inisiatif HoB ke berbagai 

sektor yakni lingkungan, sosial dan ekonomi.
21

 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Fatchur Rozi tahun 2016 Sarjana 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul penelitian “Implementasi Program 

Ecotourism Development dalam Kerjasama Heart of Borneo terhadap Pelestarian 

Hutan Kawasan Jantung Borneo”. Penelitian ini membahas permasalahan 

penggunaan lahan yang tidak lestari dan pengeksploitasian terhadap SDA yang sering 

terjadi di kawasan HoB. Perbedaan penelitian Fathur Rozi dengan penelitian ini 

terletak pada konsep yang digunakan yakni menggunakan konsep Green Economy 

dan Ecotourism, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep Sustainable 

Development dimana fokus penelitian terletak pada implementasi Inisiatif HoB 

terhadap peningkatan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi di wilayah HoB 

Kalimantan Timur sebagai fokus wilayah penelitian, sedangkan penelitian Fatchur 

Rozi lebih melihat sisi pengaruh dari antar negara dan berfokus terhadap ekowisata 

                                                           
21

 Fafaarsiella H. Victory, 2013,  Implementasi Heart of Borneo oleh Indonesia dan Malaysia dalam 

mengatasi Illegal Logging di Hutan Perbatasan Kalimantan Timur, Jurnal Analisa Hubungan 

Internasional, Vol, 2, No, 3, 2013, diakses dalam http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-

jahi76ce7b4cbefull.pdf (09/04/2017, 10:26 WIB). 

 

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi76ce7b4cbefull.pdf
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi76ce7b4cbefull.pdf
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yang mana itu berpacu pada pilar ke-4 Strategic Plan of Action HoB yakni 

Ecotourism.  

Implementasi dari program Ecotourism Development dalam kerjasama HoB 

dibuktikan melalui komitmen ketiga negara dengan meningkatkan fasilitas dan 

mengembangkan kesempatan ekowisata lintas batas dikawasan HoB seperti Borneo 

Bird Race, The establishment of Technical Committee (TC) Trans-boundary 

Protected Areas Management (TbPAM) and its Possible Link to Ecotourism 

Development. Program Ecoutourism Development menjadikan kawasan jantung 

borneo mengalami peningkatan dari segi pendapatan ekonomi negara, dan perluasan 

lapangan kerja dengan pengurangan pengangguran di Malaysia dan Brunei 

Darussalam sesuai data yang ditunjukkan pada penyelenggaraan Borneo Bird Race, 

kemudian kegiatan TbPAM yang bertujuan untuk memperkuat proses pengelolaan 

konservasi berkelanjutan di Taman Nasional Betung Karihun sebagai ekosistem lintas 

batas antara Indonesia Malaysia, tujuan tersebut kemudian dicapai melalui berbagai 

macam kegiatan yang telah direncakan yakni salah satunya adalah berfokus pada 

pemanfaatan hutan secara berkelanjutan yang di harapkan dapat menghasilkan 

keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. Kegiatan Borneo Bird Race dan kegiatan 

TbPAM terbukti dapat meningkatan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, 

meningkatkan jumlah pengunjung objek ekowisata, dan juga dengan kegiatan 

TbPAM ini menjadikan dibukanya pintu masuk perbatasan resmi antar Indonesia dan 

Malaysia yang menghubungkan objek ekowisata atau taman nasional kedua negara 

yang memudahkan akses wisatawan untuk mengunjungi objek wisata kedua negara. 
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Secara tidak langsung dengan ecotourism yang dikelola secara berkelanjutan dapat 

menghasilkan pendanaan berkelanjutan sesuai dengan prinsip green economy.
22

  

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Jenis Penelitian 

dan Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Mella 

Darnasari - 

2013 

Peran World Wide 

Fund For Nature 

(WWF) dalam 

Konservasi Taman 

Nasional Kayan 

Mentarang (TNKM) di 

Kawasan Heart of 

Borneo (HoB) 

Penelitian 

Deskriptif 

dengan 

menggunakan 

Konsep 

Konservasi, 

Ekowisata dan 

Organisasi 

Internasional  

Peran WWF selain 

sebagai inisiator juga 

sebagai fasilitator, 

pengelola dan pembina 

dengan melakukan 

penyuluhan, penelitian 

dan pemberdayaan 

kepada masyarakat. 

WWF memberikan 

dukungan berupa teknis 

seperti pelatihan dan 

pembuatan tata guna 

lahan, pelatihan 

pengembangan ekonomi 

yakni ekowisata dan 

budidaya kepada 

masyarakat selaku 

                                                           
22

 Fatchur Rozi, 2016, Implementasi Program Ecotourism Development dalam Kerjasama Heart of 

Borneo terhadap Pelestarian Hutan Kawasan Jantung Borneo. Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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pengelola TNKM.   

2.  Ledy 

Magdalena – 

2014 

Peran World Wide 

Fund For Nature 

(WWF) Dalam 

Konservasi Orang Utan 

di Taman Nasional 

Betung Kerihun 

Kabupaten Kapuas 

Hulu Provinsi 

Kalimantan Timur 

Penelitian 

Analisis 

Deskriptif 

dengan 

menggunakan 

konsep Peran 

Organisasi 

Internasional 

dan Konsep 

Konservasi 

Peran WWF dalam 

konservasi orangutan di 

Taman Nasional Betung 

Kerihun Kabupaten 

Kapuas Hulu Provinsi 

Kalimantan Timur 

berperan dengan baik, hal 

ini ditunjukan dengan 

data dari tingkat 

perekonomian 

berdasarkan pengunjung 

serta sarana dan 

prasarana yang lebih baik 

menuju kawasan hutan 

konservasi dan persentase 

dari habitat orangutan 

yang disebutkan dalam 

penelitian ini 

menunjukan adanya 

peningkatan 

dibandingkan dengan  

persentase sebelumnya. 

3. Siti Lutfi 

Jamilatul 

Wardah - 

2014 

Peran World Wide 

Fund For Nature 

(WWF) Dalam Program 

Heart of Borneo (HoB) 

di Indonesia Periode 

Penelitian 

Deskriptif 

dengan 

menggunakan 

Teori People 

WWF sebagai aktor non 

negara membantu 

program pemerintah 

Indonesia dalam 

mengelola program HoB. 
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2012-2013 Centered 

Development, 

Konsep 

International 

non-govermental 

Organization 

dan Konsep 

Sustainable 

Development 

Pendanaan yang 

berkelanjutan, bantuan 

untuk pemerintah daerah 

dalam mengembangkan 

kabupaten konservasi, 

membangun jaringan 

bisnis hijau dan 

peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia 

menunjukan kalau WWF 

berperan dalam program 

HoB di Indonesia pada 

periode 2012-2013. 

4. Hendrik 

Sudarmoko 

dan Afrizal - 

2013 

Kepentingan Indonesia 

Menjalin Kerjasama 

dengan Malaysia dan 

Brunei Darussalam 

dalam Kerangka Kerja 

Heart of Borneo Tahun 

2007-2011 

Penelitian 

Eksplanatif 

dengan 

menggunakan 

Teori Kerjasama 

Internasional 

dan Konsep 

Kepentingan 

Nasional 

Indonesia memiliki 

kepentingan nasional 

dalam kerjasama Heart of 

Borneo, Indonesia 

dengan wilayah hutan 

yang luas kemudian 

memunculkan 

kepentingan besar 

Indonesia dalam 

membentuk strategi 

politik luar negerinya 

untuk memperjuangkan 

REDD (Reduction of 

Emission from 

Deforestation and 
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Degradation) dalam 

perundingan 

internasional untuk 

memperoleh kuntungan 

finansial dan transfer 

teknologi dari negara 

maju. Hal ini terlihat 

dengan beberapa bantuan 

asing terhadap program 

HoB seperti FORCLIME, 

GEF, Asian Development 

Bank dll. 

5. Faarsiella 

H.Victory – 

2013 

Implementasi Heart Of 

Borneo oleh Indonesia 

dan Malaysia dalam 

Mengatasi Illegal 

Logging di Hutan 

Perbatasan Kalimantan 

Timur 

Penelitian 

Deskriftif 

dengan 

menggunakan 

Teori Kerjasama 

Internasional, 

Konsep 

Keamanan 

Lingkungan dan 

Konsep 

Sustainable 

Development 

Penandatanganan 

perjanjian antara 

Indonesia dan Malaysia 

terkait praktik illegal 

logging di Indonesia 

khususnya di daerah 

perbatasan Kalimantan 

Timur milik Indonesia 

dengan Sabah milik 

Malaysia menjadikan 

praktik illegal logging 

mengalami penurunan. 

6. Fatchur Rozi 

- 2016 

Implementasi Program 

Ecotourism 

Development dalam 

Kerjasama Heart of 

Penelitian 

Deskriptif 

dengan 

menggunakan 

Peningkatan peluang 

kerja bagi masyarakat 

sekitar dengan 

berkurangnya 
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Borneo terhadap 

Pelestarian Hutan 

Kawasan Jantung 

Borneo 

Konsep Green 

Economy dan 

Konsep 

Ecotourism 

pengangguran dan 

peningkatan pada nilai 

ekonomi, peningkatan 

jumlah pengunjung objek 

ekowisata dan pelestarian 

hutan merupakan wujud 

implementasi dari 

program ecoutourism 

development yang juga 

menjadi komitmen tiga 

negara dalam 

melestarikan kawasan 

HoB melalui kegiatan 

ekowisata yang telah 

direncanakan dan 

dilakukan oleh ketiga 

negara. 

7. Ika Raudini 

Hayati - 2018 

Implementasi “Inisiatif 

Heart of Borneo” 

dalam Peningkatan 

Kualitas Lingkungan, 

Sosial dan Ekonomi di 

Kalimantan Timur 

Penelitian 

Deskriptif 

dengan 

menggunakan 

Konsep 

Sustainable 

Development   

 

 

Pada tabel diatas, penelitian terdahulu dapat dikategorikan berdasarkan pada 

fokus penelitian yang diangkat, pada penelitian Mella Darnasari, Ledy Magdalena 
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dan Siti Lutfi Jamilatul menunjukkan fokus penelitian pada peran WWF sebagai 

aktor non negara yang terlibat dalam program Inisiatif HoB. Penelitian Mella 

Darnasari dan Ledy Magdalena juga memiliki kesamaan dengan melihat peran WWF 

di area Taman Nasional di kawasan HoB, namun yang membedakan adalah pada 

Taman Nasional yang dipilih dan fokus materi yang diteliti, pada penelitian Mella 

Darnasari di lakukan di Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dengan fokus 

materi penelitian pada peran WWF dalam konservasi di TNKM, kemudian Ledy 

Magdalena melihat peran WWF pada sektor konservasi Orang Utan di Taman 

Nasional Betung Kerihun Kab. Kapuas Hulu Kaltim, sedangkan penelitian Siti Lutfi 

Jamilatul melihat peran WWF pada sektor yang lebih besar yakni terhadap program 

HoB di Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nurdina, Faarsiella H.Victory dan 

Fatchur Rozi mengangkat pada penanganan masalah kerusakan hutan, pelestarian 

hutan hingga permasalahan lebih spesifik yakni illegal logging, mereka lebih melihat 

permasalahan dengan melihat hubungan antar negara yang ada di HoB terutama pada 

wilayah perbatasan, sedangkan kategori selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan 

Hendrik Sudarmoko dan Afrizal terletak pada fokus penelitian yang berfokus 

kepentingan pada level negara, jika melihat dari kategori penelitian terdahulu 

kemudian membandingkan dengan penelitian ini, maka dapat dilihat kebaharuan yang 

ingin diangkat oleh Peneliti yakni lebih melihat fokus penelitian pada implementasi 

Inisiatif HoB di lingkup wilayah Provinsi yakni wilayah area kerja HoB di 

Kalimantan Timur termasuk diantaranya kabupaten Berau, Kutai Timur Kutai 
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Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Pada penelitian ini juga peneliti akan 

melihat peran dari pemerintahan Kaltim, beserta pemangku kepentingan lainnya yang 

terlibat dalam kelompok kerja HoB Kaltim.  

Pada penelitian sebelumnya mereka hanya melihat pola pada hubungan antar 

negara sedangkan penelitian ini melihat sektor yang lebih kecil yakni pada pola 

hubungan antara area wilayah HoB di Kalimantan Timur yakni Berau, Kutai Timur 

Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Penelitian ini melihat hubungan 

pemerintah Kaltim dalam merespon kerjasama Inisiatif HoB tidak hanya pada 

masalah hutan yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, dan tidak hanya melihat peran 

dari aktor non negara seperti WWF, namun lebih melihat relasi yang dibangun 

pemerintah Kaltim dengan aktor non-negara dan pemangku kepentingan lainnya 

untuk menjawab permasalahan yang ada di HoB termasuk lingkungan, sosial dan 

ekonomi, tidak hanya pada penanganan masalah hutan namun mencakup pada 

program-program Inisiatif HoB lainnya. 

 

1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1 Konsep Suistainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) 

Masalah lingkungan mulai dari pemanasan global, kenaikan permukaan laut, 

perubahan iklim, kepunahan jenis tumbuhan dan binatang merupakan masalah yang 

sedang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang. Masalah lingkungan 

tidak hanya penting bagi negara maju namun juga bagi negara berkembang, karena 
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permasalahan lingkungan berdampak pada global,
23

 maka pada tahun 1980, United 

Nations Environment Programme (UNEP) dan International Union for Conservation 

of Nature (IUCN) mendirikan Strategi Konservasi Dunia atau the World 

Conservation Strategy (WCS) yang bertujuan untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan melalui konservasi sumber daya alam hayati dan pada saat itu juga 

merupakan lahirnya terminologi “Pembangunan Berkelanjutan” atau “Suistainable 

Development” dan untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam World 

Commission on Environment and Development (WCED) yang dibentuk oleh PBB 

pada tahun 1987 yang dipelopori oleh Gro Harlen Brundtland dalam laporannya yang 

berjudul “Our Common Future” juga menggunakan istilah “Sustainable 

Development”.
24

 

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development merupakan 

wawasan jangka panjang yang meliputi jangka waktu antar generasi. Pola 

pembangunan berkelanjutan menggunakan sumber daya alam serasional mungkin, 

tetapi menjaga lingkungan yang sehat, dan dapat mendukung kehidupan yang 

sejahtera. Setelah PBB mencetuskan pembangunan berkelanjutan, maka pola 

pembangunan ini menjadi strategi alternatif untuk mengurangi dampak negatif dari 

proses pembangunan.
25

 

                                                           
23

 I.Supiadi, 1985, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Bandung: Alumni, hal. 202 et. Seq. 
24

 Wardah, Op. Cit., hal.19.   
25

 N.H.T Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi ke 2, Jakarta: PT Glora 

aksara pratama, hal. 202 et Seq. 
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Menurut Brundtland, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai 

pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan 

generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan yang 

dimaksud disini adalah kebutuhan untuk keberlangsungan hidup hayati dan 

kebutuhan untuk kehidupan yang manusiawi.
26

 Pembangunan berkelanjutan dapat 

diartikan sebagai transformasi yang progresif terhadap struktur sosial dan politik 

untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kepentingan saat ini 

tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan 

mereka.
27

  

Pembangunan berkelanjutan dapat menjadi acuan bagi struktur pemerintahan 

dalam menjalankan kinerjanya, Inisiatif HoB yang menjadikan pembangunan 

berkelanjutan sebagai goalnya,
28

 kemudian dijalankan oleh masing-masing negara. 

Kelompok kerja Kaltim merupakan salah satu bentuk dari rencana strategis dan aksi 

naional Inisiatif HoB Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan program-program 

Inisiatif HoB,
29

 jauh sebelum HoB lahir Kaltim telah memperkuat kebijakan 

pembangunannya dengan visi pembangunan 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat 

yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”.  

                                                           
26

 Ibid., hal 205 
27

 Supiadi, Op Cit., hal. 204. 
28

 _____, Inisiatif Heart of Borneo-Sebuah Batu Pijakan Bagi Pembangunan Berkelanjutan, WWF, 

diakses dalam https://www.wwf.or.id/?26643/inisiatif-heart-of-borneo--sebuah-batu-pijakan-bagi-

pembangunan-berkelanjutan  (22/03/2018, 16:40 WIB). 
29

 _____, Rencana Kegiatan Initiative Heart of Borneo, diakses dalam 

 http://heartofborneo.or.id/id/about/plan-of-activity (22/03/2018, 16:55 WIB). 

https://www.wwf.or.id/?26643/inisiatif-heart-of-borneo--sebuah-batu-pijakan-bagi-pembangunan-berkelanjutan
https://www.wwf.or.id/?26643/inisiatif-heart-of-borneo--sebuah-batu-pijakan-bagi-pembangunan-berkelanjutan
http://heartofborneo.or.id/id/about/plan-of-activity
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Kerusakan lingkungan telah disadari oleh Pemerintah Kaltim untuk 

menentukan arah kinerjanya. Hal ini menjadi sebuah awal mula proses dari 

pelaksaaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dengan tata kelola 

pemerintahan yang berwawasan lingkungan, inilah yang ditawarkan oleh 

pembangunan berkelanjutan bahwa pemerintah dapat menggunakan model 

pembangunan yang berasas lingkungan dengan membangun relasi dari tingkat lokal 

hingga global untuk mewujudkan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
30

 

Hal ini kemudian membuat peneliti tertarik untuk melihat perkembangan 

Kaltim sebagai Provinsi yang bergantung pada sumber daya alam sebagai pendapatan 

utama daerahnya dapat terus berkomitmen dan menjalakan sebuah pembangunan 

berkelanjutan. Konsep Sustainable Development merupakan konsep yang dapat 

menjelaskan implementasi dari Inisiatif Heart of Borneo dalam peningkatan kualitas 

lingkungan, sosial dan ekonomi. Kerjasama Inisiatif HoB yang dijalankan oleh 

Pemerintah Kaltim beserta pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya, 

kemudian dilihat sejauh mana kinerja dan pengimplementasian program Inisiatif HoB 

dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi 

yang ada di area kerja HoB. 

 

 

                                                           
30

Upaya Kaltim dalam Memenuhi (NDC) Nationally Determined Contribution, Muhammad Fadli, 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diakses dalam  

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/festival_iklim_2018/kontribusi_NPS_kaltim/P

emprov_Kaltim_INDC__170118.pdf  (22/03/2018, 17:40 WIB). 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/festival_iklim_2018/kontribusi_NPS_kaltim/Pemprov_Kaltim_INDC__170118.pdf
http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/festival_iklim_2018/kontribusi_NPS_kaltim/Pemprov_Kaltim_INDC__170118.pdf
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1.6. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian ini dapat dengan jelas menggambarkan 

keadaan subyek maupun obyek penelitian.
31

 Penelitian ini juga melibatkan unit-unit 

untuk melengkapi format penelitian ini seperti individu, kelompok, masyarakat 

hingga unit kelembagaan sosial yang dapat melengkapi dan mampu menjelaskan 

secara lebih rinci dengan fakta-fakta yang lebih jelas dan lengkap yang nantinya akan 

mampu menjawab permasalahan yang menjadi latar belakang penulisan penelitian.
32

 

 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

Untuk mempermudah dalam penelitian ini maka peneliti perlu menentukan 

batasan materi agar alur penelitian tetap terarah dan tepat pada sasaran, ruang lingkup 

yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi pembahasan mengenai latar belakang 

yang mendasari penelitian ini, yaitu penelitian ini hanya berpacu pada Implementasi 

Inisiatif Heart of Borneo dalam peningkatan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi 

di Kalimantan Timur, yang mana penelitian ini hanya berfokus pada area wilayah 

kerja HoB di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi kabupaten Berau, Kutai 

                                                           
31

 Hadari  Nawawi, 1987, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, hal.63. 
32

 M. Burhan Bungin, 2010, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 69.  
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Timur Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu sebagai fokus wilayah 

penelitian.  

b. Batasan Waktu 

Terkait dengan penelitian ini peneliti juga membatasi ruang lingkup dengan 

memakai batasan waktu pada tahun 2012-2018 yang mana batasan waktu disesuaikan 

dengan pembagian kawasan Inisiatif Heart of Borneo yang baru akibat pemekaran 

dari Kalimantan Utara menjadi provinsi terpisah dari Kalimantan Timur,
33

 yang 

kemudian digunakan untuk menjadi acuan agar dapat melihat perkembangan Inisiatif 

Heart of Borneo pada kawasan HoB di Kalimantan Timur serta mengikuti masa 

periode kedua Awang Faroek Ishak dan Mukmin Faisyal (2013-2018) sebagai 

Gubernur Kalimantan Timur. 

1.6.2 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu melaui studi pustaka 

dan studi lapang dengan mengkombinasikan antara data primer dan data sekunder 

dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.
34

 Penelitian studi pustaka 

dilakukan dengan mengumpulkan data baik data dari buku, jurnal, dokumen, majalah, 

dan juga media internet untuk mengumpulkan data dari website yang dipercaya dan 

berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Penelitian lapang dengan menggunakan 

teknik wawancara dilakukan dengan pemilihan lokasi penelitian yakni Kalimantan 

Timur dengan memilih lembaga/dinas sebagai tempat penelitian, yaitu : Badan 

                                                           
33

 _____, Sejarah Kalimantan Utara, diakses dalam http://bappeda.kaltaraprov.go.id/halaman/sejarah-

kalimantan-utara (18/08/2018, 20:20 WIB). 
34

Emzir, 2010, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 37 

http://bappeda.kaltaraprov.go.id/halaman/sejarah-kalimantan-utara
http://bappeda.kaltaraprov.go.id/halaman/sejarah-kalimantan-utara
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Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Timur dan Dinas 

Kehutanan Kalimantan Timur yang merupakan lembaga dengan peran sentral dalam 

pengelolaan Inisiatif HoB di level Provinsi serta WWF sebagai International Non-

Governmental Organization (INGO) yang terlibat dalam Pokja Inisiatif HoB Kaltim.  

1.7 Argumen Sementara 

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang masalah dan konsep 

Sustainable Development yang peneliti gunakan, peneliti melihat Inisiatif Heart of 

Borneo memberikan peningkatan kualitas terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi di 

Kalimantan Timur serta membantu Pemerintah Kalimantan Timur dalam 

menjalankan aktivitas ekonomi yang pro lingkungan untuk menunjang kesejahteraan 

manusia dan secara signifikan dapat mengurangi resiko kerusakan lingkungan. 

Inisiatif HoB mendorong Pemerintah Kaltim untuk menjadi Green 

Governance. Peningkatan kebijakan lokal yang dijalankan Pemerintah Kaltim untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai wujud dari goal Inisiatif HoB 

sendiri dirasa cukup untuk melihat peningkatan terhadap kualitas lingkungan, sosial 

dan ekonomi di Kalimantan Timur.  

 

1.8 Struktur Penulisan 

Struktur penulisan di dalam penelitian ini terbagi dalam 4 BAB yakni sebagai 

berikut : 

BAB 1 Pendahuluan 
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Bab ini berisi latar berlakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metodologi penelitian, argumen 

sementara, dan sistematika penulisan  

BAB II Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi di Kalimantan Timur 

Pada Bab ini akan membahas kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi di 

Kalimantan Timur, mulai dari deforestasi kawasan hutan dikalimantan Timur, awal 

mula terbentuknya Inisiatif Heart of Borneo beserta tujuan dan programnnya dan 

kemudian pada bab ini juga memaparkan mengenai Heart of Borneo National 

Strategic Plan of Action  

Bab III Implementasi Inisiatif Heart of Borneo dalam Peningkatan 

Lingkungan, Sosial dan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur 

Pada Bab ini akan dibahas implementasi Inisiatif Heart of Borneo yang 

dilakukan oleh kelompok kerja Heart of Borneo Kalimantan Timur dalam 

peningkatan lingkungan sosial dan ekonomi 

BAB IV Penutup 

Pada bab terakhir berisi hasil kesimpulan penelitian serta rekomendasi dan 

saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya dari penulis 

Tabel 1.2  Struktur Penulisan 

BAB ISI BAB 

Bab I : Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 
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1.5 Konsep 

1.5.1 Konsep SustainableDevelopment  

(Pembangunan Berkelanjutan) 

1.6 Model Analisa 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.2 Teknik dan Alat Pengumpulan 

Data 

1.7 Argumen Sementara 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II : Kondisi Lingkungan, 

Sosial dan Ekonomi di 

Kalimantan Timur 

 

2.1 Deforestasi Kawasan Hutan di Kalimantan 

Timur 

2.2 Inisiatif Heart of Borneo 

2.2.1  Awal Terbentuknya Inisiatif Heart 

of Borneo 

2.3 Tujuan Inisiatif Heart of Borneo 

2.3.1 Visi Misi Inisiatif Heart of Borneo 

2.3.2 Program Inisiatif Heart of Borneo 

2.4 National Strategic Plan of Action 

2.4.1 National Strategic Plan of Action  

2009-2013 

2.4.2 National Strategic Plan of Action 



30 

2015-2019 

BAB III : 

Implementasi Inisiatif Heart 

of Borneo dalam Peningkatan 

Lingkungan, Sosial dan 

Ekonomi di Provinsi 

Kalimantan Timur 

3.1 World Wide Fund (WWF) sebagai 

Pelaksana Inisiatif Heart of Borneo 

3.2 Pengelolaan Hutan sebagai Wujud 

Pengurangan Kerusakan Lingkungan di 

Kalimantan Timur 

3.3 Ekowisata sebagai Pemberdayaan 

Kapasitas Manusia di Kalimantan Timur 

3.4 Kebijakan Pemerintah Kalimantan Timur 

sebagai Penunjang Pembangunan 

Ekonomi Berkelanjutan di Kalimantan 

Timur 

3.5 Hasil Wawancara 

BAB IV : PENUTUP 4.1 Saran dan Pesan 

4.2 Kesimpulan 


