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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perubahan iklim merupakan sebuah masalah yang kompleks yang saling 

mempengaruhi aspek kehidupan lain. Perubahan iklim adalah perubahan pola 

cuaca dalam jangka waktu yang lama akibat dari adanya peningkatan suhu global 

rata-rata.1 Hal ini ditandai dengan berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi yang 

menyebabkan perubahan cuaca pada jangka waktu yang lama,seperti distribusi 

curah hujan yang tidak merata. Perubahan iklim disebabkan karena adanya 

peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menyelimuti bumi dan 

menyebabkan terhalangnya sinar matahari yang dipantulkan kembali oleh bumi ke 

atmosfer. Komponen GRK terdiri atas Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen 

Oksida, Sulfur Oksida, Chloroflurocarbon, dan Hydrofluorocarbon yang 

disebabkan oleh berbagai aktivitas di permukaan bumi.2 

Indonesia memiliki luas daratan kawasan hutan sebesar 120.773.441,71 

Ha yang membuat Indonesia dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia.3 Namun 

kondisi ini juga membuat Indonesia menjadi penyumbang emisi gas Carbon 

Dioxide (CO2) kelima terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan banyaknya gas CO2 

                                                           
1 Greenpeace Indonesia, Perubahan Iklim, diakses dalam 
http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/perubahan-iklim-global/  (18/4/17, 20.45 WIB) 
2 WWF Indonesia, Seputar Perubahan Iklim | diakses dalam 
https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/kampanye/pow

erswitch/spt_iklim/ (20/4/17, 11.00 WIB) 
3 Website Resmi Badan Pusat Statistik 
https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-

konservasi-perairan-indonesia-menurut-provinsi-berdasarkan-sk-menteri-kehutanan.html 
(20/04/17, 11.30 WIB) 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/perubahan-iklim-global/
https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/kampanye/powerswitch/spt_iklim/
https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/kampanye/powerswitch/spt_iklim/
https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-menurut-provinsi-berdasarkan-sk-menteri-kehutanan.html
https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-indonesia-menurut-provinsi-berdasarkan-sk-menteri-kehutanan.html


2 

 

yang dihasilkan akibat kebakaran hutan yang sering terjadi di Pulau Sumatera, 

Kalimantan, dan Papua. Pada tahun 2016 total luas areal kebakaran di hutan 

Indonesia sebesar ± 438.363 Ha yang mana angka ini menunjukan penurunan dari 

tahun sebelumnya yang mencapai ± 2.611.411 Ha.4 Gas CO2 merupakan salah 

satu penyumbang terbesar dalam penyebab terjadinya pemanasan global, dengan 

hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia juga berkontribusi secara besar dalam 

penyebab perubahan iklim.  

Salah satu dampak dari perubahan iklim adalah semakin tinggi intensitas 

terjadinya Bencana Hidrometeorologi. Indonesia sebagai negara yang beriklim 

tropis merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap Bencana 

Hidrometeorologi. Bencana Hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan 

oleh faktor-faktor meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan 

angin.5 Dengan berubahnya cuaca yang tidak menentu mampu mempengaruhi 

perekonomian masyarakat dimana sebagian besar perekonomian masyarakat 

Indonesia terletak pada sektor pertanian yang bergantung pada cuaca.6 Menurut 

Peta Proyeksi Perubahan Curah Hujan Musiman Pulau Jawa dari BMKG pada 

kurun waktu 2032-2040 akan terjadi peningkatan frekuensi curah hujan di bagian 

                                                           
4 Kementerian Lngkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan 
Selama Tahun 2017 Menurun Drastis 
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/810 (22/04/2017, 13.16 WIB) 
5 Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada. 2017. Bencana Hidrometeorologi, Apa itu? 
Diakses dalam http://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2017/03/23/bencana-hidrometeorologi-apa-

itu/ (20/02/2018, 15.00 WIB) 
6 Mubyarto. Pengantar Ekonomi Pertanian. 1989. Jakarta: LP3ES Hal. 20 

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/810
http://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2017/03/23/bencana-hidrometeorologi-apa-itu/
http://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2017/03/23/bencana-hidrometeorologi-apa-itu/
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selatan Pulau Jawa sebesar 11% - >40%.7 Secara umum, hal ini berpotensi mampu 

meningkatkan potensi bencana banjir dan tanah longsor di selatan Pulau Jawa.  

Wilayah Malang Raya yang terdiri dari 3 wilayah administrasi yaitu Kota 

Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu termasuk kedalam bagian selatan 

Pulau Jawa. Kondisi geografis di wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan dan 

perbukitan dimana hal ini menjadikan mayoritas mata pencaharian masyarakat di 

wilayah ini terletak pada sektor agraris. Berdasarkan data yang yang telah 

disebutkan oleh BMKG bahwa pada tahun 2032-2040 akan terjadi peningkatan 

frekuensi curah hujan hingga 40% di bagian selatan Pulau Jawa, maka hal ini akan 

berdampak secara langsung kepada hasil pertanian masyarakat di Malang Raya. 

Sementara itu, wilayah Malang Raya juga rentan terhadap berbagai jenis bencana 

hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin kencang 

sebagai bentuk dampak perubahan iklim. Bencana banjir di Malang Raya sering 

terjadi di Kota Malang dan Kabupaten Malang akibat kurangnya lahan serapan air 

hujan. Kemudian bencana tanah longsor terjadi di Kota Malang dan Kota Batu 

yang disebabkan oleh alih tata guna ruang dan faktor alam. Sementara untuk 

bencana kekeringan dan angin kencang sering terjadi di wilayah Kabupaten 

Malang bagian selatan. 

 Dalam rangka mengatasi perubahan iklim dan dampaknya di Indonesia, 

beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah memiliki beberapa program yang 

telah berjalan. Usaha pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim ini juga sesuai 

dengan komitmen Indonesia dalam salah satu agenda PBB yaitu Sustainable 

                                                           
7 BMKG, Climate Change Projection diakses dalam http://www.bmkg.go.id/iklim/?p=proyeksi-

perubahan-iklim&lang=EN (13 Maret 2018, 12.20 WIB) 

http://www.bmkg.go.id/iklim/?p=proyeksi-perubahan-iklim&lang=EN
http://www.bmkg.go.id/iklim/?p=proyeksi-perubahan-iklim&lang=EN
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Development Goals (SDGs) tujuan nomor 13 yaitu tindakan cepat untuk 

mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.8 SDGs merupakan agenda lanjutan 

dari agenda sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs) yang telah 

berakhir di tahun 2015. Berakhirnya MDGs dua tahun yang lalu pada kenyataanya 

masih meninggalkan banyak tugas bagi pemerintah Indonesia termasuk salah 

satunya masalah lingkungan dan perubahan iklim.  

 Dalam menjalankan program untuk mengatasi permasalahan perubahan 

iklim, sistem kerja pemerintah Indonesia bersifat bottom up dimana dalam hal ini 

pemerintah membuka keterlibatan pihak non pemerintah untuk bekerjasama 

dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim dan dampaknya di Indonesia. 

Melihat berbagai dampak dan bahaya dari perubahan iklim yang dialami 

Indonesia, maka United States Agency for International Development (USAID) 

yaitu sebuah agensi pemerintahan Amerika Serikat yang menangani bantuan luar 

negeri ke sebuah negara, membantu dalam usaha adaptasi terhadap perubahan 

iklim di Indonesia untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang akan terjadi di 

Indonesia melalui proyek Adaptasi Perubahan Iklim Dan Ketangguhan (APIK). 

Proyek USAID-APIK merupakan proyek berdurasi 5 tahun dengan total dana 

bantuan 19 juta Dollar Amerika Serikat. Tujuan dari proyek ini adalah membantu 

pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan iklim dan bencana, yang 

bekerja secara terintegrasi dari tingkat nasional hingga ke tingkat komunitas. 

                                                           
8United Nations Develoment Program, Sustainable Development Goals Booklet Web diakses 
dalam 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.p

df (22/12/2017, 13.20 WIB) 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_En.pdf


5 

 

 Perubahan iklim merupakan permasalahan bersama yang hanya dapat 

diatasi jika setiap negara bekerjasama dan berkomitmen untuk menyelesaikan 

masalah ini. Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap negara untuk berperan aktif 

dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim melalui pengambilan 

tindakan tepat untuk mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim dan 

pemanasan global. Proyek USAID-APIK merupakan bentuk bantuan dari rakyat 

Amerika Serikat untuk membantu Indonesia dalam mengelola risiko perubahan 

iklim melalui integrasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko 

Bencana (API-PRB) kedalam proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi, 

serta kabupaten dan kota terpilih dengan berbasis pada pendekatan kesatuan 

bentang alam (lanskap) di setiap wilayah kerja di Indonesia. 

 Sesuai dengan Perjanjian Kemitraan antara USAID dengan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia lampiran 1, APIK merupakan 

proyek berdurasi lima tahun dari USAID yang dibentuk dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengelola risiko iklim 

dan bencana.9 APIK bekerja membantu pemerintah Indonesia dalam mengurangi 

dan mengatasi dampak dari perubahan iklim di Indonesia di 3 wilayah kerja yaitu 

Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Pemberian bantuan oleh USAID di 

3 wilayah tersebut disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan geografis di 

masing-masing wilayah tersebut. Di regional Jawa Timur, wilayah kerja USAID 

didasarkan pada kota dan kabupaten yang dilewati oleh Daerah Aliran Sungai 

                                                           
9 Technical Arrangement antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Badan 
Pembangunan Internasional Amerika Serikat USAID berkaitan dengan Pelaksanaan Hasil 
Menengah 3.3 Dari Perjanjian Bantuan USAID No. 497-AA-030 (“Program Ketangguhan 
Perubahan Iklim dan Bencana USAID”). Dapat dilihat dalam lampiran 3 
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(DAS) Brantas. Terdapat 7 kota dan kabupaten yang menjadi wilayah kerja 

USAID yang diantaranya adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, 

Kabupaten Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan 

Kota Batu.  

Melihat dampak perubahan iklim yang terjadi di Malang Raya yang 

sedemikian serius, maka penelitian ini akan berfokus pada peran USAID-APIK 

regional Jawa Timur dalam rangka mengatasi masalah perubahan iklim dan 

dampaknya di wilayah Malang Raya melalui berbagai jenis program bantuan.  

Latar belakang pengambilan daerah fokus penetian ini didasarkan pada 

keadaan geografis Malang Raya yang sebagian besar merupakan dataran tinggi 

yang menyebabkan mayoritas pekerjaan masyarakat di Malang Raya adalah dalam 

sektor pertanian dimana mereka merasakan dampak dari perubahan iklim secara 

langsung. Selain itu wilayah Malang Raya juga lebih rentan terhadap bencana 

hidrometeorologi jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Jawa 

Timur. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti bantuan dan 

program apa saja yang telah diberikan oleh USAID-APIK di wilayah Malang 

Raya yang menunjang pelaksanaan tujuan SDGs untuk mengatasi masalah 

perubahan iklim di Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang di atas maka yang akan menjadi rumusan 

masalah adalah “Bagaimana Peran USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan 

Ketangguhan (APIK) Dalam Pelaksanaan SDGs di Indonesia Untuk Mengatasi 

Dampak Perubahan Iklim (Studi Pada Peran USAID APIK di Malang Raya)?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran 

USAID melalui proyek APIK dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim, serta untuk mengetahui program apa saja 

yang telah dilaksanakan dalam rangka mengatasi dampak perubahan iklim. Fokus 

utama dalam penelitian ini adalah untuk  melihat peran apa saja yang telah 

dilakukan oleh USAID-APIK  di Malang Raya dalam pelaksanaan SDGs untuk 

mengatasi dampak dari perubahan iklim. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran serta memperkaya konsep-konsep atau memperkuat teori terhadap ilmu 

pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Secara 

akademis, melalui  tulisan  ini  diharapkan pembaca memperoleh pengetahuan 

secara umum tentang mekanisme kerja sama internasional untuk menangani 

dampak perubahan iklim di suatu negara serta dalam rangka untuk mencapai salah 

satu tujuan dari SDGs. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjelaskan kepada pembaca mengenai pandangan Ilmu Hubungan Internasional 

terhadap penanganan dampak perubahan iklim yang menjadi masalah global dan 

menjadi tanggung jawab setiap negara. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
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 Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini mampu 

memberikan sumbangan pemikiran dan dapat memberikan inisiatif bagi penstudi 

Ilmu Hubungan Internasional khususnya, penstudi kajian ilmu lain dan para 

politisi pada umumnya sebagai salah satu sumber referensi terkait dengan 

bagaimana kerjasama negara dengan lembaga donor asing dalam penanganan 

masalah perubahan iklim di suatu wilaya atau negara. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

 Dalam mendukung penelitian peneliti, terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi sumber dan inspirasi dalam 

penelitian ini. Judul penelitian pertama adalah “Kepentingan Amerika Serikat 

Dalam Proyek IFACS (Indonesia Forest And Climate Support) melalui USAID di 

Indonesia”, menggunakan metodologi teori liberalisme yang ditulis oleh Lisa 

Aulia.10 Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kerjasama yang dilakukan kedua 

negara berlandaskan pada prinsip untuk saling mendapatkan keuntungan dari 

kerjasama ini. Landasan kerjasama Amerika Serikat dalam proyek IFACS adalah 

penolakan Amerika Serikat terhadap ratifikasi Protokol Kyoto yang mewajibkan 

bahwa setiap negara Industri di dunia harus mengurangi emisi gas rumah kaca 

sebesar 5.2 persen dibandingkan tahun 1990.  

                                                           
10

 Lisa Aulia, 2015, Kepentingan Amerika Serikat Dalam Proyek IFACS (Indonesia Forest And 
Climate Support) Melalui Program USAID (United States Agency For InternationalDevelopment) 
Di Indonesia, Jurnal, Riau, Hubungan Internasional, Universitas Negeri Riau, diakses dalam 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349506&val=6444&title=KEPENTINGAN%2

0AMERIKA%20SERIKAT%20DALAM%20PROYEK%20IFACS%20(INDONESIA%20FOREST%20AND%2

0CLIMATE%20SUPPORT)%20MELALUI%20PROGRAM%20USAID%20(UNITED%20STATES%20AGEN

CY%20FOR%20INTERNATIONAL%20DEVELOPMENT)%20DI%20INDONESIA (19/3/2018. 20.00 
WIB) 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349506&val=6444&title=KEPENTINGAN%20AMERIKA%20SERIKAT%20DALAM%20PROYEK%20IFACS%20(INDONESIA%20FOREST%20AND%20CLIMATE%20SUPPORT)%20MELALUI%20PROGRAM%20USAID%20(UNITED%20STATES%20AGENCY%20FOR%20INTERNATIONAL%20DEVELOPMENT)%20DI%20INDONESIA
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349506&val=6444&title=KEPENTINGAN%20AMERIKA%20SERIKAT%20DALAM%20PROYEK%20IFACS%20(INDONESIA%20FOREST%20AND%20CLIMATE%20SUPPORT)%20MELALUI%20PROGRAM%20USAID%20(UNITED%20STATES%20AGENCY%20FOR%20INTERNATIONAL%20DEVELOPMENT)%20DI%20INDONESIA
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349506&val=6444&title=KEPENTINGAN%20AMERIKA%20SERIKAT%20DALAM%20PROYEK%20IFACS%20(INDONESIA%20FOREST%20AND%20CLIMATE%20SUPPORT)%20MELALUI%20PROGRAM%20USAID%20(UNITED%20STATES%20AGENCY%20FOR%20INTERNATIONAL%20DEVELOPMENT)%20DI%20INDONESIA
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=349506&val=6444&title=KEPENTINGAN%20AMERIKA%20SERIKAT%20DALAM%20PROYEK%20IFACS%20(INDONESIA%20FOREST%20AND%20CLIMATE%20SUPPORT)%20MELALUI%20PROGRAM%20USAID%20(UNITED%20STATES%20AGENCY%20FOR%20INTERNATIONAL%20DEVELOPMENT)%20DI%20INDONESIA
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Indonesia sebagai negara berkembang justru meratifikasi protokol ini 

dimana tindakan ini didukung oleh presiden Indonesia pada waktu itu Susilo 

Bambang Yudhoyono untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen 

dari usaha sendiri atau 41 persen apabila mendapatkan bantuan internasional. Dari 

sini Amerika Serikat sebagai negara yang menolak untuk meratifikasi Protokol 

Kyoto memberikan bantuan kepada Indonesia melalui kerjasama dalam proyek 

IFACS. Dalam bidang lingkungan USAID membantu pemerintah Indonesia untuk 

mengurangi kegiatan penebangan hutan, mengurangi emisi GRK dan mendukung 

adaptasi perubahan iklim melalui pelestarian hutan tropis dan kehidupan satwa 

liar.  

Adanya bantuan proyek USAID IFACS memberikan keuntungan bagi 

kedua negara, dimana pada dasarnya dari kejasama ini dapat memberikan citra 

positif bagi Amerika Serikat terkait dengan program kepedulian terhadap 

lingkungan sekaligus dapat melindungi perusahaan-perusahaannya yang berada di 

Indonesia. Sedangkan keuntungan bagi Indonesia adalah adanya bantuan hibah 

atau bantuan pendanaan terhadap berbagai proyek adaptasi lingkungan akibat 

perubahan iklim yang mampu melindungi berbagai ekosistem dan 

keanekaragaman hayati.  

Penulis menemukan perbedaan dengan penelitian diatas dimana penelitian 

diatas berfokus pada kepentingan Amerika Serikat terhadap bantuan yang 

diberikannya dalam proyek USAID IFACS menggunakan analisis prespektif 

liberalisme, sedangkan persamaan yang ditemukan adalah penelitian ini sama-
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sama membahas tentang bantuan yang diberikan USAID untuk melindungi alam 

guna adaptasi terhadap perubahan iklim. 

Judul penelitian kedua adalah, “Implementasi USAID Indonesia Forest 

and Climate Support (USAID IFACS) dalam mengurangi emisi gas di Kalimantan 

Tengah 2010-2015” menggunakan metodologi konsep politik hijau, yang ditulis 

oleh Welin Piantomi.11 Hasil penelitian ini mengatakan melalui proyek IFACS, 

United States Agency For International Development (USAID) membantu 

pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Kabupaten Katingan untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca melalui program Rencana Konservasi Bentang 

Alam (RKBA). Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menunjukkan letak 

kawasan di Kabupaten Katingan yang akan dijadikan lahan konservasi  guna 

mengurangi emisi gas rumah kaca yang terjadi di Indonesia khususnya Kabupaten 

Katingan. 

Namun proses pelaksanaan program RKBA mengalami beberapa 

hambatan dimana di sejumlah wilayah hutan yang menjadi target konservasi 

merupakan lokasi pertambangan yang sudah mendapatkan izin resmi dari 

pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Katingan 

mengizinkan beberapa lokasi hutan tersebut dijadikan sebagai lahan 

pertambangan dan industri tanpa memperhatikan segi kelayakan hutan. USAID 

IFACS kemudian mengusulkan kembali suatu program yaitu Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) sebagai lanjutan dari program RKBA. Program ini merupakan 

                                                           
11

 Welin Piantomi, 2017, Implementasi USAID Indonesian Forest And Climate Support (USAID 
IFACS) Dalam Mengurangi Emisi Gas Di Kalimantan Tengah 2010-2015, Skripsi, Hubungan 
Internasional, Universitas Mulawarman. diakses dalam http://ejournal.hi.fisip-

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/0902045185%20-%20Welin%20Piantomi%20(02-

13-17-02-55-07).pdf (17/3/2017, 12.45 WIB) 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/0902045185%20-%20Welin%20Piantomi%20(02-13-17-02-55-07).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/0902045185%20-%20Welin%20Piantomi%20(02-13-17-02-55-07).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/0902045185%20-%20Welin%20Piantomi%20(02-13-17-02-55-07).pdf
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program perubahan pola wilayah kabupaten Katingan dalam upaya mengurangi 

penyebaran emisi karbon dengan cara menutup beberapa daerah di Kabupaten 

Katingan. 

Penulis menemukan persamaan dengan penelitian diatas dimana penelitian 

saling membahas tentang upaya-upaya yang telah dilakukan USAID dalam 

mengurangi emisi karbon di suatu wilayah di Indonesia dengan salah satu 

programnya adalah penutupan lahan untuk digunakan sebagai tempat konservasi 

pohon di lahan miring atau lereng. Dimana persamaan ini dapat digunakan 

penulissebagai referensi untuk mengetahui bentuk bantuan yang diberikan oleh 

USAID di Indonesia dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim. 

Judul penelitian ketiga adalah, “Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat 

Melalui Indonesia Marine and Climate Support (IMACS)/USAID Dalam 

Kerangka Mitigasi Perubahan Iklim Dan Kelautan Tahun 2010-2014” dengan 

menggunakan metodologi konsep Bantuan Luar Negeri dan Kepentingan Nasional 

yang ditulis oleh Rosiana Ayuni dengan hasil bantuan luar negari yang diberikan 

Amerika Serikat melalui IMACS berfokus terhadap konservasi laut di 2 daerah di 

indonesia yaitu di Nusa Tenggara Barat dan di Sulawesi Tenggara.12 IMACS 

memberikan beberapa pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat di dua daerah 

diatas yang tinggal di sekitar pantai. Pelatihan tersebut antara lain berupa 

pelatihan tanggap bencana alam akibat perubahan iklim dan pelatihan mengenai 

                                                           
12

 Rosiana Ariyuni, 2015, Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Melalui Indonesia Marine And 
Climate Support (IMACS)/USAID Dalam Kerangka Mitigasi Perubahan Iklim Dan Kelautan 
Tahun 2010-2014, Skripsi, Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta. diakses dalam 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30370/1/Rosiana%20Ariyuni%20-

%20FISIP.pdf  (16/04/2018, 18.40 WIB) 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30370/1/Rosiana%20Ariyuni%20-%20FISIP.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30370/1/Rosiana%20Ariyuni%20-%20FISIP.pdf
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cara menangkap ikan yang tidak berbahaya dan menimbulkan kerusakan yang 

berarti sehingga tidak membahayakan jumlah populasi ikan. Hal ini diperparah 

dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dimana dampak dari 

pemanasan global dapat mencairkan es di kutub utara dan kutub selatan. Hal ini 

dapat meningkatkan ketinggian permukaan air laut yang mana fenomena ini 

berbahaya bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir pantai.  

Penulis menemukan persamaan dimana penelitian ini sama membahas 

tentang kajian perubahan iklim dan dampaknya terhadap dunia kelautan dan 

bagaimana upaya-upaya yang dilakukan USAID IMACS dalam adaptasi 

lingkungan akibat perubahan iklim melalui mitigasi penanaman mangrove di 

pantai. 

 Judul penelitian keempat adalah, “Peran USAID (United State Agency For 

International Development) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di 

Kabupaten Barru” dengan menggunakan metodologi konsep kerjasama 

internasional dan bantuan luar negeri ditulis oleh Ayu Anugrah.13 Hasil dari 

penelitian ini adalah, dalam implementasi Program KINERJA-USAID guna 

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Barru menekankan pada 

partisipasi masyarakat untuk menyukseskan program ini.  Program ini terbagi 

menjadi tiga yaitu pendidikan, kesehatan dan peningkatan iklim usaha melalui 

perbaikan PTSP. 

                                                           
13

 Ayu Anugrah, 2016. Peran USAID (United State Agency For International Development) dalam 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di Kabupaten Barru, Skripsi, Ilmu Hubungan 
Internasional, Universitas Hasanuddin. Diakses dalam 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20042/AyuAnugerah%20(E%20131%

2012%20108).pdf?sequence=1 (20/04/2018, 14.00 WIB) 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20042/AyuAnugerah%20(E%20131%2012%20108).pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20042/AyuAnugerah%20(E%20131%2012%20108).pdf?sequence=1
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Dalam rangka meningkatkan iklim usaha melalui PTSP, USAID 

bekerjasama dengan lembaga The Asia Foundation (TAF) sebuah organisasi 

pembangunan internasional yang bekerja untuk menningkatkan kualitas hidup 

masyarakat di Asia Tenggara.14 TAF kemudian menunjuk Organisasi Mitra 

Pelaksana (OMP) disetiap daerah. Organisasi Mitra  Pelaksana ini kemudian akan 

membuat suatu propposal yang berisikan tentang perbaikan iklim investasi di 

Kabupaten Barru. Usulan poroposal ini kemudian akan diseleksi dan diterima oleh 

TAF untuk kemudia di berlakukan di Kabupate Barru. 

Penulis menemukan persamaan dengan penelitian keempat ini dimana 

penelitian ini menjelaskan tentang bentuk bantuan yang diberikan  oleh USAID 

yaitu berupa bantuan teknis dan bantuan dana yang diberikan ke pihak kedua 

untuk melakukan pendampingan teknis dalam perbaikan pelayanan perizinan di 

Kabupaten Barru. Sementara perbedaan yang ditemukan adalah tujuan dari 

pemberian bantuan dikedua proyek yang jelas berbeda. Penelitian ini dapat 

digunakan penulis sebagai salah satu sumber referensi mengenai bentuk bantuan 

yang telah diberikan oleh USAID untuk Indonesia. 

Judul penelitian kelima adalah “Peranan United States Agency for 

International Development (USAID) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan 

Tinggi di Indonesia melalui Program Higher Education Leadership and 

Manajement (HELM)”, menggunakan Konsep Kerjasama Internasional dan 

Bantuan Luar Negeri yang ditulis oleh Santi Limbong.15 Hasil dari penelitian ini 

                                                           
14 Web Resmi The Asia Foundation diakses dalam 
http://asiafoundation.org/   (17/04/2017, 14.52 WIB) 
15 Santi Limbong, Peranan United States Agency for International Development (USAID) dalam 
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia melalui Program Higher Education 

http://asiafoundation.org/
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adalah USAID sebagai badan pembangunan oleh Amerika Serikat membantu 

pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di 

Indonesia. USAID bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) bersama 

meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui program Higher 

Education Leadership and Manajement (HELM). 

Program HELM sepenuhnya didanai oleh USAID dan bekerja dengan 

melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan pelatihan, 

pembelajaran, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Dalam upayanya, USAID 

HELM menekankan pada 4 program utama yaitu: Administrasi Umum dan 

Kepemimpinan, Manajemen Keuangan, Penjaminan Mutu, dan Kolaborasi dengan 

pemangku kepentingan eksternal. Keempat program tersebut disesuaikan dengan 

10 indikator kualitas pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh DIKTI. Hasil dari 

proyek ini diantaranya adalah terakreditasinya 40 dari 50 institusi pendidikan 

tinggi mitra HELM berhasil memperoleh akreditasi setelah program ini berakhir.  

Penulis menemukan beberapa persamaan dengan penelitian ini dimana 

penelitian ini menjelaskan peran yang dilakukan USAID melalui proyek HELM 

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, proyek 

ini juga secara tidak langsung membantu Indonesia dalam mencapai tujuan nomor 

4 SDGs yaitu Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga 

mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Penulis juga 

menemukan perbedaan fokus kajian kedua penelitian dimana penelitian ini 
                                                                                                                                                               
Leadership and Manajement (HELM), Skripsi, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 
Komputer Indonesia. Diakses dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/758/jbptunikompp-gdl-

santilimbo-37866-7-unikom_4-i.pdf (12/02/2018, 20.00 WIB) 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/758/jbptunikompp-gdl-santilimbo-37866-7-unikom_4-i.pdf
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/758/jbptunikompp-gdl-santilimbo-37866-7-unikom_4-i.pdf
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berfokus pada peran USAID untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di 

Indonesia sementara penelitian penulis berfokus pada peran USAID di Malang 

Raya untuk mengatasi dampak perubahan iklim melalui tindakan adaptasi. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian dan Judul Metodologi Hasil 

1, Lisa Aulia 
Kepentingan Amerika 
Serikat Dalam Proyek 
IFACS (Indonesia 
Forest And Climate 
Support) Melalui 
Program USAID 
(United States Agency 
For International 
Development) Di 
Indonesia 

Teori 
Liberalisme  

Proyek IFACS 
memberikan keuntungan 
bagi kedua negara, yaitu 
memberikan citra positif 
bagi Amerika Serikat 
terkait dengan program 
kepedulian terhadap 
lingkungan serta 
perlindungan terhadap 
perusahaanya di 
Indonesia. Sementara 
keuntungan bagi Indonesia 
adalah terbantunya 
berbagai proyek adaptasi 
lingkungan akibat 
perubahan iklim. 

2. Welin Piantomi 
Implementasi USAID 
IndonesiaForest and 
Climate Support 
(USAID IFACTS) 
dalam mengurangi 
emisi gas di 
Kalimantan Tengah 
2010-2015 

Konsep Politik 
Hijau 

Melalui proyek IFACS, 
United States Agency For 
International 
Development (USAID) 
membantu pemerintah 
Indonesia khususnya 
pemerintah katingan untuk 
mengurangi emisi gas 
rumah kaca melalui 
program Rencana 
Konservasi Bentang Alam 
(RKBA). Tujuan dari 
program ini adalah untuk 
menunjukkn berbagai 
wilayah di Kabupaten 
Katingan untuk dijadikan 
sebagai lahan konservasi 

3. Rosiana Ariyuni 
Bantuan Luar Negeri 
Amerika Serikat 
Melalui Indonesia 

Konsep Bantuan 
Luar Negeri dan 

Kepentingan 
Nasional 

Proyek IMACS membantu 
usaha adaptasi di 2 daerah 
di Indonesia yaitu di Nusa 
Tenggara Barat dan di 
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Marine and Climate 
support 
(IMACS)/USAID 
Dalam Kerangka 
Mitigasi Perubahan 
Iklim Dan Kelautan 
Tahun 2010-2014 

Sulawesi Tenggara dengan 
memberikan pelatihan dan 
pengetahuan kepada 
nelayan di kedua daerah 
diatas. Pelatihan tersebut 
antara lain berupa 
pelatihan cara menangkap 
ikan tanpa menimbulkan 
kerusakan serta pelatihan 
mengenai tentang tanggap 
bencana dan adaptasi 
perubahan iklim.  

4. Ayu Anugrah 
Peran USAID (United 
State Agency For 
International 
Development) dalam 
Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Perizinan di 
Kabupaten Barru 

Konsep 
Kerjasama 

Internasional dan 
Bantuan Luar 

Negeri 

Program KINERJA-
USAID yang bekerja sama 
dengan TAF membantu 
pemerintah meningkatkan 
kualitas pelayanan 
perizinan di Kabupaten 
Barru dengan menekankan 
pada partisipasi 
masyarakat untuk 
menyukseskan program 
ini melalui pengiriman 
proposal program yang 
berkaitan dengan iklim 
investasi oleh masyarakat 
untuk kemudian proposal 
tersebut diseleksi dan 
diimplementasikan.  

5. Santi Limbong 
Peranan United States 
Agency for 
International 
Development (USAID) 
dalam Meningkatkan 
Kualitas Pendidikan 
Tinggi di Indonesia 
melalui Program 
Higher Education 
Leadership and 
Manajement (HELM) 

Konsep 
Kerjasama 

Internasional dan 
Konsep Bantuan 

Luar Negeri  

USAID bekerjasama 
dengan KEMENRISTEK 
DIKTI bersama 
meningkatkan mutu 
pendidikan tinggi di 
Indonesia melalui program 
Higher Education 
Leadership and 
Manajement (HELM). 
Dalam upayanya, USAID 
HELM menekankan pada 
4 program utama yang 
disesuaikan dengan 10 
indikator kualitas 
pendidikan tinggi yang 
dikeluarkan oleh DIKTI. 
Hasil dari proyek ini 
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diantaranya adalah 
terakreditasinya 40 dari 50 
institusi pendidikan tinggi 
mitra HELM berhasil 
memperoleh akreditasi 
setelah program ini 
berakhir. 

6. Layla Nazilatul 
Rizqiyyah : 
Peran Adaptasi 
Perubahan Iklim dan 
Ketangguhan (APIK) 
USAID dalam 
Pelaksanaan SDGs di 
Indonesia untuk 
Mengatasi Dampak 
Perubahan Iklim (Studi 
Pada APIK USAID 
Regional Malang 
Raya) 

Konsep 
Government 

Agency, Konsep 
Bantuan Luar 
Negeri, dan 

Konsep 
Pembangunan 
Berkelanjutan 

Peran USAID APIK 
dalam pelaksanaan 
Sustainable Developmennt 
Goals di Indonesia untuk  
mengatasi perubahan 
iklim dan dampaknya 
sesuai dengan konsep 
bantuan luar negeri yaitu 
USAID APIK 
memberikan bantuan 
pendanaan, bantuan 
pemberian barang dan 
jasa, bantuan teknisi atau 
tenaga. Bantuan tersebut 
diimplementasikan 
melalui program-program 
pengentasan permasalahan 
dampak perubahan iklim 
di Indonesia yang 
bertujuan untuk mencapai 
salah satu tujuan dari 
SDGs yaitu penanganan 
perubahan iklim. 

 

1.6 Kerangka Konsep 

1.6.1 Government Agency 

Dalam aktivitas politik internasional, Government Agency atau Agensi 

Pemerintahan merupakan salah satu aktor yang penting. Keterbatasan negara 

dalam mencapai kepentingan memaksa sebuah negara untuk membuat sebuah 

agensi pemerintahan sebagai perpanjangan negara. Terdapat banyak definisi untuk 

mendefinisikan agensi pemerintahan. Kongres di Amerika Serikat lebih 



18 

 

mendefinisikan apa yang dimaksud sebuah agensi berdasarkan kaitannya dengan 

perundang-undangan tertentu dibandingkan dengan memberikan satu definisi 

secara umum.16 Berdasarkan perundang-undangan pemerintah yang mengatur 

pembuatan kebijakan oleh agensi administratif yaitu Administrative Procedure 

Act (APA), agensi adalah setiap otoritas dari pemerintahan Amerika Serikat, 

apakah termasuk sebagai subjek yang ditinjau oleh agensi lain atau tidak, yang 

didalamnya tidak termasuk beberapa lembaga pemerintahan seperti kongres, 

pengadilan negara, pemerintahan daerah, atau kepemilikan Amerika Serikat : 

 
“...agency is each authority of the Government of the United 

States, whether or not it is within or subject to review by another 
agency, but does not include the Congress, the courts of the United 
States, the governments of the territories or the possessions of the 
United States...17

 

Berdasarkan definisi tersebut, menurut APA setiap instrumen pemerintah 

yang tidak terletak pada cabang legislatif maupun yudikatif dapat disebut sebagai 

agensi. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa terdapat banyak pendefinisian 

agensi menurut setiap badan pemerintahan. Hal ini kemudian berakibat pada tidak 

adanya jumlah yang pasti terhadap jumlah agensi pemerintah di Amerika Serikat. 

Setiap publikasi yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat memiliki 

jumlah agensi pemerintahan yang berbeda. Untuk memudahkan pendefinisian 

agensi pemerintahan menurut laporan Sourcebook of United States Executive 

Agencies diatas, secara umum agensi pemerintahan didefinisikan sebagai sebuah 

instrumen eksekutif federal yang dikepalai oleh satu atau lebih politikus yang 

                                                           
16 David Lewis dan Jennifer Selin, 2012, Administrative Conference of the United States : 
Sourcebook of United States Executive Agencies (Ed. 1), Vanderbilt University, hal. 13 
17 5 U.S. Code § 551 - Definitions | US Law | LII / Legal Information Institute diakses dalam 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/551 (20/05/2018 13.00 WIB) 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/551
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ditunjuk dan dinominasikan oleh presiden dan telah dikonfirmasi terlebih dahulu 

oleh senat.18 

Agensi pemerintah di Amerika Serikat berperan sebagai perpanjangan 

tangan pemerintah yang dibentuk untuk bertanggung jawab atas pengawasan dan 

administrasi fungsi-fungsi tertentu. United States Agency for International 

Development (USAID) merupakan salah satu agensi pemerintah yang menangani 

bantuan luar negeri Amerika Serikat untuk pembangunan internasional. USAID 

dibentuk dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Amerika Serikat 

yang khusus untuk menyalurkan bantuan luar negeri guna meningkatkan 

kehidupan di negara-negara berkembang.19 Dalam hal ini USAID telah bekerja di 

lebih dari 100 negara untuk membantu negara tujuan dengan cara: (1) 

mempromosikan kesehatan global; (2) mendukung stabilitas global; (3) 

menyediakan bantuan humaniter; (4) mengkatalisasi inovasi dan kemitraan; (5) 

memberdayakan perempuan dan anak perempuan.20 

USAID dipimpin oleh seorang administrator dan wakil administrator yang 

keduanya ditunjuk oleh presiden dan dikonfirmasi oleh senat.21 Secara 

konstitusional USAID adalah bagian dari cabang eksekutif pemerintahan Amerika 

Serikat. Dengan ini USAID memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan 

organisasi lain dan membantu pembangunan internasional dan bantuan 

kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kemiskinan, memperkuat 

                                                           
18 Lewis dan Selin, Op. Cit., hal. 16 
19 U.S. Agency for International Development, Who We Are.  Diakses dalam 
https://www.usaid.gov/who-we-are  (10/01/2018, 20.35 WIB) 
20Ibid. 
21 U.S. Agency for International Development, Office of the Administrator.  Diakses dalam 
https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/leadership (29/05/2018, 21.37 WIB) 

https://www.usaid.gov/who-we-are
https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/leadership
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pemerintahan demokratis dan membantu masyarakat maju melalui bantuan. 

USAID telah bekerja di lebih dari 100 negara dengan lebih dari 4000 partner yang 

terdiri dari berbagai bentuk dan tersebar di penjuru dunia yang bekerja bersama di 

berbagai sektor berbeda. 

1.6.2 Bantuan Luar Negeri 

Bantuan Luar Negeri merupakan salah satu intrumen kebijakan yang 

sering digunakan oleh aktor internasional dalam hubungan luar negeri dengan 

aktor lain. Bantuan luar negeri dalam arti sempit menurut Guljinder Randhawa 

adalah sebagai bantuan yang diberikan oleh sebuah negara ke negara lain dengan 

dua tujuan utama yaitu untuk rehabilitas dan stabilitasi ekonomi negara penerima 

maupun untuk kerjasama antara kedua negara.22 Sementara bantuan luar negeri 

dalam arti luas didefinisikan oleh Development Assistance Committee of the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebagai 

bantuan ekonomi dan bantuan teknis yang bertujuan untuk mempromosikan 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara penerima yang diberikan dalam 

bentuk bantuan hibah maupun bantuan pinjaman bersubsidi.23 Pada umumnya 

bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara pendonor memiliki kepentingan 

jangka panjang baik untuk kepentingan politik, investasi ekonomi, sosial, dan 

pembangunan di negara penerima.  

 Seiring dengan perkembangan jaman, para ilmuan membagi bentuk 

bantuan luar negeri kedalam berbagai jenis bantuan dimana hal ini disesuaikan 

dengan kebutuhan dan tujuan bantuan luar negeri diberikan. Holtsi membagi 
                                                           
22 Randhawa, Guljinder,  2012, Foreign Aid in Economic Development, Punjab. Diakses dalam  
http://www.researchmanuscripts.com/isociety2012/38.pdf (9/05/2017, 20.30 WIB) 
23Ibid. 

http://www.researchmanuscripts.com/isociety2012/38.pdf
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empat tipe utama bantuan luar negeri yang biasanya diberikan oleh negara 

pendonor yaitu bantuan militer, bantuan teknis, bantuan hibah dan bantuan 

pinjaman pembangunan.24 Jenis bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat 

melalui USAID ke Indonesia termasuk kedalam jenis bantuan hibah. 

 Definisi “hibah” menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan kata 

sifat yang berarti pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas 

sesuatu kepada orang lain.25 Dengan ini berarti bahwa hibah merupakan suatu 

pemindahan atau pemberian hak milik seseorang dalam bentuk apapun kepada 

orang lain tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dalam 

pergaulan dengan dunia internasional Indonesia telah bekerjasama dengan 

berbagai negara dan menerima berbagai jenis bantuan hibah. Jenis dari bantuan 

hibah yang biasa diterima oleh Indonesia biasanya dalam bentuk fresh money, 

barang dan jasa, bantuan teknisi atau tenaga, dan bantuan dalam rangka 

kemanusiaan.26 

Jenis bantuan pertama yaitu Cash atau fresh money biasanya diberikan 

oleh negara pendonor kepada negara penerima untuk digunakan sebagai dana 

pendanaan perbaikan perekonomian negara penerima maupun untuk pendanaan 

terhadap suatu program kerjasama antar kedua negara. Kedua, bantuan dalam 

bentuk barang dan jasa untuk proyek pembangunan, bantuan jenis ini meliputi 

bantuan luar negeri yang diberikan dari satu pihak ke pihak lain untuk proyek 

                                                           
24 Anak A. Perwita dan Yanyan M. Yani, 2005, Pengantar llmu Hubungan Internasional, 
Bandung: PT. Remaja Rosakarya, 83 
25 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  Arti Kata Hibah. Diakses dalam 
http://kbbi.web.id/hibah (4/05/2018, 10.30 WIB) 
26 Kurniawan Ariadi, Hibah Luar Negeri, APBN dan “Grant Trap” . Hal. 4 diakses dalam 
http://bappenas.go.id/files/6313/5185/0724/kurniawan__20091015125220__2355__0.pdf 
(20/05/2018, 13.40 WIB) 

http://kbbi.web.id/hibah
http://bappenas.go.id/files/6313/5185/0724/kurniawan__20091015125220__2355__0.pdf
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pembangunan jangka panjang. Ketiga, bantuan dalam bentuk teknisi atau tenaga 

dimana bantuan jenis ini merupakan transfer tenaga ahli atau teknisi yang ahli 

terhadap teknologi atau ketrampilan yang dikirim dari satu negara ke negara lain 

untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan kerjasama tertentu antar pihak. 

Keempat, bantuan dalam rangka kemanusiaan bantuan jenis ini berupa berbagai 

bentuk bantuan yang dapat melancarkan suatu proyek tertentu dimana pemberian 

bantuan ini didasarkan pada suatu prinsip kemanusiaan dan bersifat darurat. 

Contohnya adalah bantuan kemanusiaan menanggapi bencana alam dan bencana 

akibat perbuatan manusia serta masalah-masalah sosial seperti konflik yang 

menimbulkan kerugian yang besar. 

Bantuan luar negeri biasanya diberikan oleh negara pendonor yaitu negara 

maju seperti Amerika Serikat dan negara Eropa. Dalam pemberian bantuan luar 

negeri Amerika Serikat sebagai negara maju memiliki lembaga khusus yang 

menangani urusan pemberian bantuan luar negeri ke negara lain yaitu USAID. 

Sejak diawal pendirian hingga sekarang USAID telah menyalurkan bantuan luar 

negeri Amerika Serikat baik dalam bentuk bantuan cash atau fresh money, barang 

dan jasa, teknisi, maupun bantuan kemanusiaan  ke berbagai negara di dunia. 

Salah satu contoh dari bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat yaitu pada 

tahun 2000an USAID membantu negara-negara di Timur Tengah yang mengalami 

konflik seperti Iraq dan Afganistan dengan memberikan bantuan dalam bentuk 

uang, barang, teknisi, dan bantuan kemanusiaan dengan membantu membangun 

kembali pemerintahan, infrastruktur, kelompok masyarakat, dan berbagai fasilitas 

umum seperti fasillitas kesehatan, dan pendidikan. 
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Konsep dan jenis bantuan luar negeri yang telah dijelaskan diatas, dapat 

digunakan penulis untuk menganalisis jenis berbagai bantuan luar negeri yang 

telah diberikan oleh USAID untuk Indonesia sebagai dukungan atas berbagai 

program untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim dan dampaknya. 

Berkaitan dengan hal ini USAID melalui program APIK (Adaptasi Perubahan 

Iklim dan Ketangguhan) membantu Indonesia untuk mengelola dampak akibat 

perubahan iklim dengan memberikan berbagai bantuan luar negeri yang 

disesuaikan dengan permasalahan alam di tiga wilayah kerja yaitu Jawa Timur, 

Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Program bantuan APIK merupakan salah satu 

bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan USAID dalam mencapai 

salah satu tujuan dari agenda Sustainable Development Goals yaitu tentang aksi 

mengatasi perubahan iklim dan dampaknya di Indonesia. 

1.6.3 Konsep Pembangunan Berkelanjutan  

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang telah lama 

dibicarakan oleh banyak ahli. Konsep ini memiliki definisi yang beragam sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan yang dibahas. Pembangunan sendiri berarti adalah 

proses, cara dan perbuatan untuk membangun untuk meningkatkan suatu hal 

menjadi lebih baik.27 Tujuan dari pembangunan pada hakekatnya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam kehidupan 

bernegara suatu negara selalu berusaha untuk menjaga kestabilan dan 

meningkatkan perekonomian negara melalui berbagai cara seperti pemaksimalan 

potensi sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia di 

                                                           
27 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Arti Kata Pembangunan - diakses dalam 
http://kbbi.web.id/pembangunan  (10/04/2017, 21.00 WIB) 

http://kbbi.web.id/pembangunan
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negara tersebut. Namun prakteknya dalam proses peningkatan ekonomi tersebut 

perlu untuk memerhatikan berbagai kapasitas sumber daya alam dan lingkungan 

agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.  

Dalam pembangunan tersebut diperlukan sebuah rencana jangka panjang 

yang mampu memberikan dampak positif di kemudian hari tanpa menimbulkan 

ancaman yang berarti. Konsep ini biasa dikenal dengan konsep pembangunan 

berkelanjutan. Menurut Raches Emas, tujuan utama pembangungan berkelanjutan 

adalah stabilitas ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang yang hanya dapat 

dicapai melalui integrasi dan analisa yang matang mengenai berbagai bidang yang 

dipertimbangkan seperti ekonomi, lingkungan dan sosial sepanjang proses 

pengambilan kebijakan.28 Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara pada 

dasarnya memiliki sasaran kebijakan dan akan berpengaruh terhadap kondisi 

kehidupan negara tersebut dimasa mendatang. 

Sutamihardja menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup 

pada upaya untuk mewujudkan: (1) Pemerataan manfaat hasil pembangungan 

antar generasi dimana hal ini berarti bahwa dalam pengeluaran kebijakan 

pembangunan perlu memerhatikan pada kapasitas sumber daya alam dan 

mempertimbangkannya untuk generasi mendatang; (2) Safeguarding atau 

pengamanan terhadap sumber daya alam dari berbagai bentuk faktor yang dapat 

merusak seperti bencana alam maupun faktor manusia; (3) Pemanfaatan sumber 

daya alam semata untuk pertumbuhan ekonomi dengan memerhatikan segi 

                                                           
28Rachel Emas, 2015. The Concept of Sustainable development: Definition and Defining 
Principles. Florida International University. Diakses dalam 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_d

efiniton_rev.pdf (20/05/2018, 20.15 WIB) 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton_rev.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton_rev.pdf
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kelestarian; (4) Mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan baik 

masa kini maupun masa depan; (5) Mempertahankan manfaat pembangunan 

ataupun pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi masa depan; (6) 

Menjaga mutu atau kualitas kehidupan manusia antar generasi.29 

Berdasarkan penjelasan konsep diatas sesuai dengan penelitian penulis 

dimana dalam pemberian bantuan dalam adaptasi perubahan iklim oleh USAID 

melalui Proyek APIK di Malang Raya, konsep pembangunan berkelanjutan sesuai 

dengan salah satu prinsip USAID yaitu untuk memberikan bantuan kepada negara 

mitra. Bantuan yang diberikan oleh USAID adalah bentuk bantuan pelatihan dan 

pendanaan terhadap berbagai proyek adaptasi perubahan iklim di Indonesia 

dimana dampak dan hasil dari berbagai proyek ini akan bersifat jangka panjang 

dan mampu membantu Indonesia dalam menghadapi ancaman dari dampak 

perubahan iklim di masa sekarang dan di masa mendatang. 

Usaha Indonesia dalam melakukan pembangunan berkelanjutan juga 

sesuai dengan komitmen penandatanganan Indonesia dalam agenda PBB yaitu 

Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals yang biasa 

dikenal dengan sebutan SDGs merupakan lanjutan dari agenda PBB sebelumnya 

yaitu MDGs (Millenium Development Goals). MDGs merupakan rencana jangka 

panjang yang ditandatangani oleh 189 negara di dunia yang menyepakati 8 target 

yang akan dicapai dalam 15 tahun yaitu sejak agenda ini mulai disepakati dan 

diberlakukan pada tahun 2000 hingga tahun 2015. Ke-delapan target tersebut 

                                                           
29 Sutamihardja, 2004 Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB, dalam Askar Jaya, 2004, Konsep 
Pembangunan Berkelanjutan, Program S3 Institut Pertanian Bogor diakses dalam 
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-

ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf (30/05/2018. 15.00 WIB) 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf
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diantaranya adalah: (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; (2) 

Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; (3) Mendorong kesetaraan gender 

dan pemberdayaan perempuan; (4) Menurunkan angka kematian anak; (5) 

Meningkatkan kesehatan ibu; (6) Memerangi penyakit HIV dan AIDS, malaria 

serta penyakit lainnya; (7) Memastikan kelestarian lingkungan; dan (8) 

Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.30 

Dalam pelaksanaan MDGs selama 15 tahun pada kenyatannya muncul 

beberapa permasalahan global baru seperti kemiskinan, kesenjangan dan 

perubahan iklim. Dari masalah ini kemudian menuntut para pemimpin dunia 

bertemu pada 25 September 2015, di Markas PBB di New York untuk 

melanjutkan agenda MDGs dengan menambah beberapa target baru.31 Agenda ini 

kemudian dikenal dengan sebutan Sustainable Development Goals atau tujuan 

pembangunan berkelanjutan yang akan berlaku dari tahun 2015 hingga 2030. 

Dalam pelaksanaan SDGs terdapat beberapa tambahan terhadap target yang 

terdapat dalam MDGs dimana hal ini menyebabkan terdapat 17 tujuan dalam 

agenda pelaksanaan SDGs.  

Tujuan tersebut diantaranya adalah: (1) Tidak ada kemiskinan; (2) Tidak 

ada kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) 

Kesetaraan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan 

terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi 

dan infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan komunitas 

                                                           
30 UNDP in Indonesia, Millennium Development Goals. Diakses dalam 
https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/MDG/ pada (17/01/2018, 18.20 WIB) 
31 UNDP in Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Diakses dalam 
http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/post-2015.html (17/01/2018, 20.20 WIB) 

https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/MDG/
http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/post-2015.html
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berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) 

Penanganan perubahan iklim; (14) Ekosistem Laut; (15) Ekosistem Daratan; (16) 

Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan (17) Kemitraan untuk 

mencapai tujuan.32 

Konsep ini juga sesuai dengan penelitian penulis dimana USAID  melalui 

APIK membantu Indonesia dalam pencapaian salah satu program tujuan 

pembangunan berkelanjutan atau SDGs dalam usaha untuk “Mengatasi 

Permasalahan Peurubahan Iklim dan Dampaknya”. Dalam penelitian ini penulis 

akan berfokus pada aksi yang dilakukan oleh USAID-APIK di Malang Raya 

dalam membantu adaptasi dampak perubahan iklim melalui bantuan baik dalam 

bentuk pendanaan maupun bantuan pelatihan terhadap berbagai program yang 

mengatasnamakan perubahan iklim. Bantuan ini kemudian akan disesuaikan 

dengan indikator tujuan penanganan perubahan iklim dalam SDGs dan prinsip-

prinsip konsep pembangunan berkelanjutan yang diantaranya adalah tetap 

melaksanakan pembangunan, namun memperhatikan lingkungan demi menjamin 

ketersediaan sumber-sumber dan kelayakan alam untuk generasi mendatang. 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Deskriptif 

merupakan metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara terperinci 

                                                           
32 Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diakses dalam 
http://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-

internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx (30/04/2018, 13.00 WIB) 

http://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx
http://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx
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fenomena sosial tertentu. Penelitian deskriptif juga dapat diidentikkan sebagai 

penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan 

atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk 

mengungkapkan fakta (fact finding). Sementara itu, Metode Penelitian Kualitatif 

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena 

pada dasarnya metode ini meletakkan penulis sebagai kunci yang mengambil 

sampel sumber data yang dilakukan secara purposive dan snowball yang 

kemudian akan digeneralisasi untuk dilakukan analisis.33 Dalam penelitian ini 

akan dijelaskan bagaimana mekanisme dari setiap program yang diselenggarakan 

oleh APIK-USAID dalam rangka pelaksanaan SDGs di Indonesia untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim di Malang Raya. 

1.7.2 Teknik Penentuan Subyek Penelitian 

Teknik penentuan subyek penelitian menurut Sugiyono dalam sebuah 

situasi sosial untuk menggambarkan keberadaan kelompok yang diteliti terdapat 3 

variabel penelitian. Adapun ketiga variabel tersebut diantaranya adalah :34 

a. Pelaku (actors) yang merupakan pelaku dari kegiatan tersebut. 

b. Tempat (place) yaitu lokasi kejadian dimana kegiatan tersebut dilakukan 

c. Aktifitas (activities) merupakan segala aktifitas yang dilakukan oleh 

pelaku di lokasi tersebut.  

Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik 

Purposive Sampling. Disini peneliti mengumpulkan data dan informasi 

                                                           
33 Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
Bandung: Alfabeta. Hal. 15 
34 Ibid. Hal.  285 
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berdasarkan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui 

informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis.35 Tahap pertama dalam 

penelitian ini penulis melakukan indentifikasi orang yang dapat memberi 

informasi untuk diwawancara. Dalam hal ini penulis mewawancarai Yovianus 

Sakera selaku Disaster Risk Reduction (DRR) Specialist untuk mendapatkan 

informasi terkait tujuan dari diadakannya proyek APIK di Malang Raya 

berdasarkan kondisi dan fakta geografis Malang Raya. Sementara itu untuk 

mengetahui lebih jelas terkait program-program apa saja yang telah dilakukan 

oleh proyek APIK di Malang Raya penulis mencoba menentukan informan yang 

dianggap dapat memberikan informasi yang lebih detail yang mana dalam hal ini 

adalah para Field Coordinators (FC) baik di Kabupaten Malang, Kota Batu, dan 

Kota Malang.  

Adapun informan yang menjadi sumber wawancara penulis dalam hal ini 

adalah :  

1. Staff proyek USAID-APIK :  

a. Yovianus Sakera selaku DRR Specialist; 

b. Dwi Prasetyo selaku Field Cordinator Kota Malang; 

c. Khusnul Khotimah selaku Field Cordinator Kabupaten Malang; 

d. Lina selaku Field Cordinator Kota Batu 

2. Perguruan Tinggi 

a. Ruli Inayah Ramadhoan selaku perwakilan Pusat Studi 

Kewilayahan, Kependudukan, dan Pengelolaan Bencana (PSK2PB) 

                                                           
35Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama. Hal 273 
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UMM 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, disini penulis melakukan kegiatan magang 

selama 1 bulan di kantor USAID-APIK Regional Jawa Timur. Selain itu penulis 

juga bertindak sebagai partisipatoris yang mengikuti secara langsung beberapa 

kegiatan pelaksanaan program-program berbasis iklim di Malang Raya. Untuk 

mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan 3 metode sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti terjun 

langsung ke lapangan pada saat dilakukan observasi. Dalam hal ini peneliti 

mengikuti beberapa kegiatan proyek yang dilakukan APIK dalam membantu 

mengelola dampak perubahan iklim di Malang Raya. 

2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

berdialog dengan kedua pihak yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara 

yang tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara yang hanya memuat garis 

besar yang akan ditanyakan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh pada saat 

penelitian di lapangan. Dalam hal ini dokumentasi digunakan untuk memperkuat 
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hasil penelitian, misalnya laporan pelaksanaan proyek yang sedang dilakukan oleh 

APIK di Malang Raya yang diwujudkan dalam laporan be-weekly report, foto dan 

video dokumentasi pelaksanaan proyek. 

1.7.4 Teknik Analisa Data 

Berdasarkan bentuk data yang telah didapatkan penulis berupa kata-kata 

dari informan atau narasumber, dalam menganalisis data disini peneliti 

menggunakan teknik metode analisis data kualitatif. Data informasi tersebut 

kemudian akan diproses terlebih dahulu sebelum disajikan. Tahap pertama dari 

pemrosesan data ini adalah reduksi data yaitu penyederhanaan data untuk 

mengesampingkan data yang dirasa tidak diperlukan. Dalam proses reduksi data 

yang dilakukan adalah membuat ringkasan. Setelah kegiatan pengumpulan data 

selesai peneliti mengumpulkan semua data, lalu menganalisis, memahami dan 

meringkasnya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti menyelesaikan data terkumpul 

yang terdiri dari catatan lapangan, termasuk hasil wawancara serta dokumen 

terkait lainnya yang berkaitan dengan aktifitas APIK di Malang Raya. Kedua, 

tahap penyajian data yaitu peneliti menyajikan dan mengumpulkan data yang 

telah diseleksi pada tahap sebelumnya. Dalam penelitian ini data disajikan dalam 

bentuk teks narasi/ uraian yang menyerupai cerita setelah data berkumpul dan 

diklasifikasi menurut kodenya. Bentuk narasi tersebut dimulai dari awal peneliti 

melakukan observasi dan wawancara langsung. 

 Melalui data yang disajikan, peneliti dapat melihat dan memahami terkait 

fakta dari isu penelitian untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Tahap 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Setelah kedua tahap sebelumnya telah 
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selesai dilakukan, maka hasil dan kesimpulan akan muncul dan penulis disini akan 

melakukan verifikasi dan peninjauan kembali untuk kemudian menjadi hasil akhir 

dari penelitian.   

1.7.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 A. Batasan Waktu 

 Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya keteraturan 

permasalahan yang akan dibahas. Oleh sebab itu, diperlukan adanya batasan 

waktu penelitian untuk membatasi ruang lingkup masalah agar tidak meluas serta 

memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, adapun batasan waktu dalam 

penelitian ini dimulai dari bulan November 2015 dimana pada bulan ini program  

USAID-APIK dimulai di Indonesia. Batas akhir dari penelitian ini terletak pada 

bulan Februari 2018 dimana bulan ini merupakan bulan dilakukannya penelitian 

lapang oleh penulis di kantor  USAID-APIK Regional Jawa Timur.  

 B. Batasan Materi 

 Ruang lingkup penelitian ini berfungsi untuk memfokuskan dan 

mempermudah permasalahan yang dibahas sehingga sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki. Adapun batasan materi dari penelitian ini adalah dengan 

memfokuskan kajian yang akan ditekankan pada peran USAID-APIK dalam 

pelaksanaan SDGs di Indonesia melalui berbagai program yang telah 

dilaksanakan selama rentang waktu diatas untuk mengatasi dampak dari 

perubahan iklim di Malang Raya. 
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1.7 Argumen Utama 

 Argumen sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah Peran 

USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) dalam pelaksanaan 

Sustainable Developmennt Goals di Indonesia untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim di Malang Raya, berdasarkan konsep pembangunan 

berkelanjutan dalam upaya untuk membantu mengelola risiko dampak perubahan 

iklim di masa sekarang dan yang akan datang dapat terlihat dari partisipasi APIK 

dalam rangkaian bantuan luar negeri yang diwujudkan dalam bentuk program-

program berbasis iklim di Malang Raya. Adapun tujuan dari program-program 

tersebut adalah untuk mendukung Malang Raya dalam usahanya untuk mencapai 

indikator SDGs untuk mengatasi perubahan iklim di Malang Raya melalui 7 peran 

yang diantaranya adalah : 1) Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi 

terhadap bahaya iklim dan bencana alam di Malang Raya; 2) Mengintegrasikan 

Tindakan Antisipasi Perubahan Iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan 

perencanan daerah; 3) Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta 

kapasitas manusia dan kelembagaan, terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan 

dampak dan peringatan dini perubahan iklim; 4) Memberi rekomendasi ide dan 

rencana aksi adaptasi dalam rangka pengurangan dampak perubahan iklim; 5) 

Menginduksikan asas Good Governance kedalam birokrasi pemerintah daerah di 

Malang Raya; 6) Mengarustamakan isu global dan isu lintas sektor Gender; dan 7) 

Menjadi lembaga donor untuk mengelola risiko dampak perubahan iklim di 

Malang Raya. 
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1.9 Sistematika Penulisan 

Penjelasan dalam bab-bab selanjutnya dapat dilihat melalui sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I : Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

konseptual, metodologi penelitian, dan argument pokok utama. 

BAB II : Pada bab ini peneliti menjelaskan terkait dampak yang ditimbulkan 

akibat dari perubahan iklim serta pentingnya komitmen global untuk mengatasi 

permasalahan perubahan iklim dan pemanasan global. Selain itu pada bab ini juga 

dijelaskan terkait Proyek USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan 

(APIK) sebagai salah satu bentuk proyek bantuan iklim di Indonesia.  

BAB III : Dalam bab ini dijelaskan sistematika hubungan kerjasama dan 

keterkaitan antara Proyek USAID-APIK, Negara, dengan program penanganan 

perubahan iklim yang termuat dalam Sustainable Development Goals.  

BAB IV : Pada bab ini peneliti memaparkan tentang 7 peran Proyek USAID-

APIK dalam penanganan dampak perubahan iklim di Malang Raya dimana peran 

tersebut berkontribusi kedalam pencapaian tujuan ke 13 SDGs yaitu untuk 

penanganan perubahan iklim. 

BAB V : Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan 

saranpenelitian. 
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