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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kajian Ilmu Hubungan Internasional saat ini tidak lagi hanya berpacu pada 

isu-isu keamanan, perang, HAM, Gender, dan lain-lain. Seiring dengan 

perkembangan zaman muncul isu yang tidak kalah penting untuk dikaji yaitu isu 

lingkungan. Masalah lingkungan muncul sebagai salah satu kajian low politics 

Hubungan Internasional dalam beberapa tahun belakangan ini bersama dengan isu 

keamanan internasional dan ekonomi global. Menurut Porte dan Brown 

lingkungan hidup telah muncul sebagai isu ketiga, isu lingkungan hidup memang 

menjadi pusat perhatian dunia internasional terkait dengan adanya Global 

Warming yang mengancam kerusakan lingkungan di bumi ini.1 

Isu lingkungan mulai diangkat dalam pembicaraan seputar Hubungan 

Internasional pada tahun 1970-an, dimana pada saat itu dunia kontemporer dalam 

hubungan internasional mulai merambah pada pembahasan-pembahasan lain tidak 

hanya terpaku pada hubungan politik antar negara saja. Masuknya isu lingkungan 

hidup itu ditandai denga diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia.2   

Isu lingkungan juga di bahas dalam Millenium Development Goals 

(MDGs) dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tujuan Pembangunan 

                                                             
1 Porter dan Brown,1999, dalam  Jackson Robert & Sorensen George, International Relation, 

Oxford University New York: Press Inc, hal 252. 
2 Anak Agung Banyu Perwita dan Ynyan Mochamad Yani ,2006, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional, Bandung: PT.REMAJA ROSDAKARYA, hal 143. 
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Milenium (TPM). Tujuan Pembangunan Milenium merupakan paradigma 

pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi 

(KTT) Milenium PBB bulan September 2000 silam. Majelis Umum PBB 

kemudian melegalkannya ke dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 Tentang Deklarasi Milenium 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/55/2. United Nations Millennium 

Declaration).3 

Millennium Development Goals ini merupakan hasil dari perjuangan 

negara-negara berkembang dengan tujuan menangani isu perdamaian, keamanan, 

pembangunan, hak asasi, dan kebebasan yang kemudian diadopsi oleh negara-

negara anggota PBB dikarenakan MDG’s menempatkan pembangunan manusia 

sebagai fokus utama sejalan dengan prinsip dari PBB itu sendiri. Pada bulan 

September tahun 2000, 189 negara anggota PBB berkumpul bersama 

menghasilkan sebuah Kesepakatan Deklarasi Millenium ini, salah satu negara 

anggota PBB tersebut adalah Indonesia. 

Keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati Deklarasi Milenium bersama 

dengan 189 negara lain pada tahun 2000 bukan semata-mata untuk memenuhi 

tujuan dan sasaran Millenium Development Goals (MDGs), namun keikutsertaan 

itu ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tujuan dan sasaran MDGs sejalan 

dengan tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia.4  Dalam usaha mencapai 

                                                             
3 Izarul Machdar , Target MDGs (Capaian Pemerintah Aceh)  diakses dalam, 

http://www.serambinews.com/news/ (02/26/2016 11:53 WIB) 
4 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(BAPPENAS), Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2014, hal i. 
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target MDGs Indonesia sebagai negara yang masih berkembang yang ikut 

mendeklarasikannya memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya untuk 

mencapai target tersebut, delapan tujuan MDGs yang telah disepakati antara lain: 

a.  menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 

b. mencapai pendidikan dasar untuk semua, 

c. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 

d. menurunkan angka kematian anak, 

e. meningkatkan kesehatan ibu, 

f. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya,  

g. memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan 

h. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut dalam mendeglarasikan 

tujuan MDGs memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya untuk mencapai 

target MDGs dan memonitor perkembangan kemajuan pencapaian. mencapai 

pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, 

memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan 

kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk 

pembangunan.5 

Untuk mencapai semua target beberapa indikator telah ditetapkan untuk 

memonitor perkembangan pencapaian setiap tujuan dan target, berbagai upaya 

dalam usaha mencapai kedelapan tujuan tersebut telah dilakukan Indonesia, tidak 

                                                             
5Afrina Sari,  Strategi Dan Inovasi Pemcapaian MDGs 2015 Di Indonesia, Universitas Islam ‘45’ 

Bekasi, hal 3. 
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terkecuali upaya dalam bidang lingkungan, dalam tujuan ke tujuh yaitu 

memastikan kelestarian lingkungan hidup terdapat tiga target yaitu: 

a. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan 

dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi 

hilangnya sumber daya lingkungan 

b. Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses 

terhadap sumber air minum layak dan fasilitasi sanitasi dasar layak 

pada 2015 

c. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk 

miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.6 

Pada target 7A yaitu memadukan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan 

sumber daya lingkungan yang hilang pembangunan lingkungan hidup dalam 

konteks ini dipahami dari dua pendekatan, yaitu perlindungan fungsi lingkungan 

hidup dan penanggulangan penurunan fungsi lingkungan hidup dengan beberapa 

indikator antara lain meningkatnya rasio luas kawasan tertutup pepohonan, 

berkurangnya jumlah emisi karbon dioksida dan polusi lainnya, berkurangnya 

jumlah konsumsi emisi primer, meningkatnya rasio luas kawasan lindung untuk 

menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan lainnya.7 Dikarenakan 

pemenuhan kebutuhan secara global menuntut manusia untuk melakukan 

pembangunan-pembangunan yang dalam pelaksanaan operasionalnya 

                                                             
6 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Milenium di Indonesia 2014, hal 59. 
7 Ibid, hal 59-60.  
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memerlukan energi sebagai bahan penggerak. Pembangunan secara tidak langsug 

memerlukan penggunaan sumberdaya alam seperti minyak bumi.  

Minyak bumi adalah salah satu sumber energi utama yang banyak 

digunakan berbagai negara didunia baik itu berupa bensin, solar, maupun minyak 

tanah, dan lain-lain juga menjadi kebutuhan yang selalu meningkat, seiring 

dengan pengunaannya di bidang industri, transpostasi, dan penerangan. 

Kontinuitas penyediaan dan penggunaan bahan bakar minyak bumi paling sedikit 

akan menimbulkan dua ancaman serius pada lingkungan yaitu polusi udara akibat 

emisi pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan pada kendaraan dan 

produksi, polusi langsung bisa berupa gas–gas berbahaya, Emisi gas CO2 yang 

bertambah dan terus terakumulasi membuat suhu alam bertambah disebut global 

warming, permasalahan lingkungan,dan ancaman lainnya yang dapat muncul 

adalah limbah minyak yang tercecer atau ketika  terjadi  kebocoran pipa dalam 

proses produksinya. Limbah atau tumpahan minyak bumi dianggap berbahaya 

karena limbah ini digolongkan kedalam bahan berbahaya dan beracun.  

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, 

energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, 

kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. B3 

mempunyai komponen hidrokarbon atau Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) 

yaitu senyawa organik yang terdiri atas hidrogen dan karbon contohnya benzene, 

toluene, ethylbenzena dan isomer xylema. Total petroleum Hydrocarbon (TPH) 
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ialah merupakan pengukuran konsentrasi pencemar hidrokarbon minyak bumi 

dalam tanah atau serta seluruh pencemar hidrokarbon minyak dalam suatu sampel 

tanah yang sering dinyatakan dalam satuan mg hidrokarbon/kg tanah.8 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 101 tahun 2014 

tentang pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), tumpahan 

minyak di area kilang termasuk dalam katagori limbah B3 kode D 221, karena 

sifat dan konsentrasinya dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan 

hidup. Sedangkan karakteristik yang termasuk limbah B3 adalah mudah meledak, 

mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, koroif dan 

bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker).9 Sehingga berdasarkan peraturan 

tersebut pemerintah berkewajiban untuk melakukan tindakan pembersihan lahan 

terkontaminasi  limbah dan juga sebagai upaya dalam pemenuhan target MDGs 

yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup. 

Salah satu kota yang mengalami kerusakan lingkungan akibat limbah B3 

yang berasal dari minyak adalah kota Tarakan Kalimantan Utara. Kota ini 

merupakan kota penghasil minyak yang telah menyuplai kebutuhan bahan bakar 

minyak negara selama bertahun-tahun. Perusahaan minyak yang beroperasi di 

Kota Tarakan adalah PT Medco E&P. PT Medco Energy Internasional Tbk 

(MEDC). 

                                                             
8Prasetyo Nugroho, Pencemaran Minyak Bumi: Crude Oil, UNAIR, di akses dalam 

http://sainsjournal-fst11.web.unair.ac.id/artikel_detail-38716-

PENCEMARAN%20LINGKUNGAN-

Pencemaran%20minyak%20bumi%20%28crude%20oil%29.html (2/19/2016, 01:40 WIB) 
9Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Limbah 

Berbahaya Dan Beracun. SALINAN.  
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Environmental Protection Agency  merupakan salah satu lembaga yang 

menyadari bahaya dari bahan berbahaya dan beracun terhadap kelangsungan 

hidup manusia dan lingkungan tidak lain karena hal tersebut merupakan misi dari 

EPA adalah itu sendiri yaitu untuk melindungi kesehatan manusia dan kesehatan 

lingkungan. EPA dibentuk pada Desember 1970 untuk menanggulangi 

pencemaran lingkungan di Amerika Serikat pada waktu itu untuk berkonsilidasi 

dalam satu lembaga untuk  badan penelitian federal, monitoring atau pengawasan, 

dan penegakan kegiatan untuk memastikan perlindungan lingkungan, untuk 

memberikan lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat bagi warga Amerika 

Serikat pada saat itu.10 

 Sejalan dengan misinya, pada awalnya EPA hanya menjadi 

sebuah lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang bertugas melindungi 

kesehatan manusia dan lingkungan dengan merumuskan dan menerapkan 

peraturan berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh kongres di Amerika 

Serikat saja. Namun seiring berkembangnya lembaga tersebut dengan 

dikembangkannya tema dari EPA itu sendiri dimana didalamnya menyebutkan 

mengenai “Launching a New Era of State, Tribal and Local Partnerships”  dan 

“Working Toward a Sustainable Future” yang isinya EPA dituntut untuk dapat 

bekerjasama dan mengembangkan era baru dari kemitraan negara dan kemitraan 

local, dimana EPA diharuskan untuk bekerjasama dengan negara-negara, suku, 

pemerintah daerah, dan lembega federal lainnya yang sama-sama melindungi 

lingkungan negara untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan koordinasi juga 

                                                             
10About EPA, United State Environmental Protection Agency. Diakses dalam 

http://www2.epa.gov/aboutepa/epa-history (2/19/2016, 04:00 WIB) 
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mengintegrasikan upaya dengan komitmen baru untuk inovasi dalam bekerja 

dengan masyarakat internasional untuk berdialog mengenai isu-isu yang menjadi 

perhatian bersama.11 Oleh karena itu EPA mulai ikut andil dalam pemeliharaan 

lingkungan diluar dari negaranya yaitu Amerika Serikat, tidak hanya mengenai 

limbah beracun atau berbahaya namun hampir semuanya yang bersangkutan 

dengan pencemaran lingkungan dan pemeliharaan lingkungan. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang ditawarkan bantuan dalam pemeliharaan 

lingkungan hidup oleh EPA, Indonesia dalam hal ini sebagai negara yang sedang 

dalam usaha pencapaian target MDGs menyambut baik tawaran kemitraan 

tersebut. 

1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah 

yaitu “Bagaimana pengaruh kerjasama Environmental Protection Agency dengan 

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tahun 2014 terhadap 

upaya pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dalam melestarikan lingkungan 

hidup di kota Tarakan?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.1.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh kerjasama 

Environmental Prorection Agency dan Kementerian Lingkungan Hidup RI 

terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup di kota Tarakan. 

                                                             
11About EPA. EPA's Themes - Meeting the Challenge Ahead, diakses dalam: 

http://www2.epa.gov/aboutepa/epas-themes-meeting-challenge-ahead (10/13/2015 14:17 WIB) 

http://www2.epa.gov/aboutepa/epas-themes-meeting-challenge-ahead
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1.3.1.2 Tujuan Khusus 

 Untuk menjelaskan bagaimana proses kerjasama yang dikakukan 

Environmental Prorection Agency dan Kementerian Lingkungan Hidup RI 

terhadap upaya pemulihan lahan terkontaminasi di kota Tarakan. 

 Untuk mengetahui bagaimana hasil dari kerjasama tersebut terhadap 

kondisi lahan terkontaminasi di kota Tarakan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

 Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan referensi dalam 

penelitian perkembangan Ilmu Hubungan Internasional dan bagaimana 

menerapkan konsep dan teori yang relevan dengan fenomena yang diteliti 

khususnya mengenai kondisi lingkungan hidup di Indonesia. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

 Menambah wawasan penulis mengenai pencemaran lingkungan oleh 

limbah B3 dan juga mengenai kerjasama dibidang lingkungan. 

 Sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam hal keberhasilan 

suatu kerjasama antar lembaga dalam bidang perbaikan lingkungan 

khususnya dalam bidang lahan terkontaminasi limbah minyak B3. 

1.4 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian mengenai pemerintah Indonesia yang melakukan kerjasama 

dengan organisasi non-pemerintah dalam bidang lingkungan ini bukan satu-

satunya yang pernah ada, telah ada beberapa penelitian mengenai kerjasama 

pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dengan organisasi non-
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pemerintah dalam bidang lingkungan. Diantaranya adalah penelitian Milani 

Kurnia12, Rachmad Affandi13, Ria Alfa Shobrina14, Hasan Hafidz Nur15, dan Nopi 

Jurohwati16. 

 Penelitian pertama adalah penelitian oleh Milani Kurnia tentang Dampak 

Kerja Sama Environmental Cooperation Program For Asia (ECPA) Antara 

Pemerintah Kota Probolinggo Dengan International Centre Environmental 

Technplogy Transfer (ICETT), penelitian ini berisikan tentang kerjasama 

pemerintah kota Probolinggo dan ICETT dengan mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan 

dengan lingkungan hidup kota tersebut. ICETT adalah organisasi internasional 

tentang lingkungan hidup yang berada di Jepang, hasil dari kerjasama ini adalah 

pengembangan sumberdaya manusia melalui penyuluhan dan pembentukan tim 

ECPA yang merupakan teknisi dari Probolinggo yang dilatih oleh jepang, sasaran 

utama dari program ini adalah pusat industri untuk menangani limbah pabrik agar 

tidak merusak lingkungan dan menggangu masyarakat. Adanya transfer ilmu yang 

dipeloleh oleh tim ECPA selama pelatihan di Jepang dapat diterapkan dan 

                                                             
12 Milani Kurnia, 2009, Dampak Kerja Sama Environmental Cooperation Program For Asia 

(ECPA) Antara Pemerintah Kota Probolinggo Dengan International Centre Environmental 

Technplogy Transfer (ICETT) Th.2002-2003, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, 

Universitas Muhammadiyah Malang: Unpublished. 
13 Rachmad Affandi, 2011, Peran Green Peace Sebagai Organisasi Internasional Non-Pemerintah 

(INGO) Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Skripsi, Malang: Jurusan 

Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang: Unpublised. 
14 Ria Alfa Sobrina, 2015, Respon Indonesia Atas Publikasi Docket ID NO. EPA-HQ-QAR-2011-

0542, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang: 

Unpublished. 
15 Hasan Hafidz Nur, 2013, Implementasi Prinsip Common but Differentiated Responsibility 

Dalam Penanggulangan Global Warning, Skripsi, Makassar: Pogram Ilmu Hukum, Universitas 

Hasanuddin Makassar. 
16 Nopi Jurohwati, 2011, Peran United state Agency For International Development (USAID) 

Melalui Program Ntural Resources Management (NRM) Dalam Pengelolaan Lingkungan Taman 

Nasional Bunaken di Indonesia (Tahun 2001-2004), Skripsi, Bandung: Program Studi Ilmu 

Hubungan International, Universitas Komputer Indonesia. 
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diaplikasikan di kota Probolinggo dalam pembangunan yang berwawasan 

lingkungan.   

 Penulis menggunakan penelitian Milani Kurnia karena adanya kesamaan 

fenomena yaitu adanya bantuan atau kerjasama yang diberikan oleh organisasi 

non-pemerintah yang diberikan kepada daerah tertentu di Indonesia. Namun 

terdapat juga perbedaan yang membedakan penulis dengan peneliti sebelumnya 

yaitu penelitian oleh Milani Kurnia ini meneliti kerjasama pemerintah kota 

Probolinggo yang dilakukan dengan ICETT tanpa adanya campur tangan dari 

pemerintah pusat atau Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 

sedangkan penulis meneliti bantuan yang diberikan oleh EPA kepada kota 

Tarakan dengan adanya campur tangan Kementerian Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia. 

 Penelitian lain tentang kerjasama Indonesia dengan organisasi lingkungan 

Internasional lainnya adalah penelitian oleh Rachmad Affandi yaitu Peran 

Greenpeace Sebagai Organisasi Internasional Non-Pemerintah (INGO) 

Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia, penelitian ini 

berisikan peran Greenpeace sebagai organisasi internasional non-pemerintah 

dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Greenpeace 

yang awalnya dibentuk oleh aktifis Amerika Serikat dan Kanada dalam 

menanggapi uji nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat perlahan mulai 

merambahi negara-negara Asia yang mengalami kerusakan sumberdaya alam 

termasuk Indonesia. Dimulainya bantuan untuk Indonesia diawali dengan 

didirikannya satellite office di berbagai kota agar mempermudah untuk melakukan 
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dialog dan kampanye secara langsung dengan warga kota. Greenpeace 

memberikan perhatian besar terutama terhadap proses pembangunan yang 

merusak lingkungan hidup dan efek buruk yang terjadi akibat perusahaan 

multinasional yang semakin banyak di Indonesia.  Tindakan nyata yang dilakukan 

terhadap perusahaan-perusahaan tersebut adalah aksi protes melalui berbagai 

media untuk menunjukan kepada masyarakat tentang kerusakan yang diakibatkan 

oleh perusahaan tersebut, dalam memerangi kerusakan lingkungan Greenpeace 

juga melakukan kerjasama dengan organisasi lingkungan di Indonesia antara lain 

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan  Wahana Bumi Hijau (WBH). Salah 

satu keberhasilan Greenpeace adalah mampu mengubah kebijakan pemerintah 

dari yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan menjadi pro terhadap 

perbaikan lingkungan. 

Penulis menggunakan penelitian terdahulu milik Rachmad Affandi 

dikarenakan adanya kesamaan  mengenai kerjasama lingkungan  oleh organisasi 

non-pemerintah yang dilakukan dengan cara menurunkan langsung tenaga ahli ke 

daerah-daerah yang mengalami kerusakan lingkungan namun perbedaanya adalah 

pada penelitian Rachmad Affandi berfokus pada usaha-usaha yang dilakukan oleh 

Greenpeace yang mendirikan satellite office dan memerangi perusahaan yang 

dalam proses produksinya merusak lingkungan sedangkan penelitian penulis 

berfokus pada perbaikian lingkungan yang sudah rusak. 

 Penelitian ketiga adalah penelitian yang dikakukan oleh Ria Alfa 

Shobrina, penelitian ini membahas mengenai Respon Indonesia Atas Publikasi 

DOCKET ID NO.EPA-HQ-QAR-2012-0542 yang merupakan kebijakan baru 
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yang dikeluarkan oleh EPA mengenai standarisasi biodesel. EPA menerapkan 

model Food and Agricultural Policy Research, keputusan ini dikeluarkan setelah 

adanya fakta mengenai pemakaian minyak kelapa sawit diAmerika Serikat yang 

mencapai hingga 200 juta gallon. Untuk menanggulangi ketergantungan AS 

tersebut EPA mengeluarkan program yang disebut RFS yang bertujuan untuk 

mengurangi angka emisi GRK dan mengurangi ketergantungan AS terhadap 

bahan bakar minyak dan memotong emisi GRK lebih setelah dilaksanakan secara 

penuh. DOCKET ID NO.EPA-HQ-QAR-2011-0542 berfokus pada analisa EPA 

tentang biodesel dan diesel terbarukan dari minyak sawit. Indonesia sebagai 

negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, melalui Kemendag secara resmi 

menrima notifikasi tersebut pada tahun 2012, pemerintah dan kelompok pebisnis 

dengan didukung hasil penelitian dari beberapa lembaga mengklaim bahwa 

minyak sawit Indonesia aman dan hasil analisa EPA tidak akurat dan tidak setuju 

dengan pernyataan beberapa LSM bahwa minyak sawit adalah penyebab utama 

dforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. 

 Persamaan antara peneliti dan penelitian ketiga ini adalah penelitian yang 

dilakukan berfokus pada EPA dan Indonesia, namun terdapat perbedaan mendasar 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ria Alfa Shobrina membahas mengenai 

regulasi  kelapa sawit yang dikeluarkan EPA dan meneliti reaksi Indonesia 

sebagai salah satu negara pemasok minyak kelapa sawit terhadap regulasi 

tersebut. Sementara penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada kerjasama 

yang dilakukan EPA dan Indonesia dalam bidang lingkungan di kota Tarakan. 
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 Penelitian keempat adalah penelitian oleh Hasan Hafidz Nur 

Implementasi Prinsip Common But Differentiated Responsibility Dalam 

Penanggulangan Global Warning, dalam penelitian ini peneliti membahas 

mengenai prinsip Common but Differentiated Responsibility (CBDR) dalam 

Penanganan Perubahan Iklim, dimana didalamnya membahas komitmen politik 

setiap negara di dunia yaitu sejauhmana perhatian mereka terhadap lingkungan 

hidup serta pembangunan berkelanjutan. Perumusan prinsip ini pada mulanya 

muncul setelah melihat dampak yang ditimbulkan oleh manusia dan kegiatan yang 

mereka lakukan di dunia yang kurang ramah terhadap sebagai ekosistem tempat 

mereka bernaung. Upaya mencapai kesepakatan global yang dilaksanakan secara 

konsisten oleh masing-masing negara, negara harus bekerja sama dalam semangat 

kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan 

keutuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi 

lingkungan global, negara memiliki tanggung jawab bersama yang dibedakan. 

negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional 

menuju pembangunan berkelanjutan. 

 Peneliti menggunakan penelitian oleh Hassan Hafidz Nur ini sebagai 

penelitian terdahulu dikarenakan adanya kesamaan fokus penelitian, yaitu 

kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan kemitraan global diluar negara 

untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi yang 

dilatarbelakangi oleh adanya tanggung jawab bersama dalam pelestarian 

lingkungan, hal tersebut sejalan dengan visi dan misi EPA sebagai organisasi 

internasional yang peneliti teliti. Selain persamaan tersebut terdapat juga 
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perbedaan mendasar pada penelitian tersebut, perbedaan tersebut adalah dalam 

penelitiannya Hasan Hafidz Nur membahas secara umum mengenai implementasi 

CBDR di negara-negara berkembang, tanpa terfokus dan mendalam terhadap 

pengaruh implementasi tersebut terhadap negara-negara yang menerapkan prinsip 

CBDR itu sendiri. Sedangkan pada penelitian ini, penulis memjabarkan dan 

memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana visi misi EPA tersebut 

dijalankan dan dilakukan dalam usaha untuk memulihkan kerusakan lingkungan 

yang terjadi di Indonesia. 

 Penelitian terakhir adalah penelitia oleh Nopi Jusarohwati mengenai 

Peranan United State Agency For International Development (USAID) 

Melalui Program Natural Resources Management (NRM) Dalam 

Pengelolaan Lingkungan Taman Nasional Bunaken di Indonesia (Tahun 

2001-2004), dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa USAID sebagai 

salah satu intrumen ekonomi dan sosial pemerintahan Amerika Serikat dalam 

mengembangkan, menjaga kestabilan dan kemakmuran negara berkembang 

seperti Indonesia. Salah satu bantuanya dalam bidang Lingkungan. Dibidang 

lingkungan hidup USAID membantu LSM dan pemerintah daerah untuk 

mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Sejak diusulkan dan berubah 

menjadi taman nasional, USAID merencanakan dan menjalankan program yang 

berada di kawasan Bunaken dan sekitarnya. Program yang dibuat USAID ini 

diberi nama Natural Resources Management (NRM) yang bertujuan untuk 

mendukung pembangunan lingkungan di Indonesia melalui pengelolaan sumber 

daya alam yang lebih baik. 
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Penulis melihat adanya kesamaan dari penelitian oleh Nopi Jusarohwati 

dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana kedua penelitin sama-sama 

membahas bantuan teknis dalam bidang lingkungan hidup yang diberikan badan 

tertentu dengan menurunkan tenaga ahli langsung selain itu kedua badan pemberi 

bantuan yaitu USAID dan EPA didirikan di Amerika Serikat namun perbedaannya 

EPA bukanlah badan pemerintah. Perbedaan lainnya adalah bantuan USAID yang 

dibahas dalam penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan sumberdaya alam 

Taman Nasional Bunaken, bagaimana USAID membantu mengembangkan 

potensi-potensi yang ada pada daerah tersebut untuk peningkatan sumber mata 

pencarian, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada bantuan 

EPA yang berfokus pada penanggulangan permasalahan lingkungan yang dapat 

merusak sumberdaya alam di Indonesia. 

 

Tabel 1.1 Tabel Posisi Penelitian 

No Nama/ Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian dan 

Teori/ Konsep 

Hasil Penelitian 

1 Milani Kurnia/  Dampak 

Kerja Sama 

Environmental 

Cooperation Program 

For Asia (ECPA) Antara 

Pemerintah Kota 

Probolinggo Dengan 

International Centre 

Environmental 

Metode pendekatan 

- Liberalis  

- Bantuan luar negeri 

- Pembangunan 

berkelanjutan 

Metode penelitian 

- Kualitatif. 

Kerjasama yang dilakukan 

pemerintah daerah 

Probolinggo dengan 

ICETT membawa dampak 

baik bagi lingkungan kota 

Probolinggo sebagai kota 

yang banyak 

menghasilkan limbah 

pabrik atau produksi. 
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Technplogy Transfer 

(ICETT) Th.2002-2003. 

2 Rachmad Affandi / 

Peran Green Peace 

Sebagai Organisasi 

Internasional Non-

Pemerintah (INGO) 

Dalam Mengatasi 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup Di Indonesia. 

Metode pendekatan 

- Global civil society  

- Administrasi dan 

Organisasi 

Internasional 

- INGO 

- Globalisasi 

ekonomi 

Metode penelitian 

- Deskriptif 

Peran Greenpeace sebagai 

organisasi internasional 

non-pemerintah dalam 

mengatasi permasalahan 

lingkungan yang terjadi di 

Indonesia dengan 

mendirikan satellite office 

di beberapa kota untuk 

dapat terjun langsung 

dalam penanggulangan 

isu-isu lingkungan, 

3 Ria Alfa Sobrina / 

Respon Indonesia Atas 

Publikasi Docket ID 

NO. EPA-HQ-QAR-

2011-0542. 

Metode pendekatan 

- Model Adaptif 

- Konsep Lembaga 

Swadaya 

Masyarakat (LSM) 

Metode penelitian 

- Deskriptif  

EPA mengeluarkan 

program yang disebut RFS 

yang bertujuan untuk 

mengurangi angka emisi 

GRK dan mengurangi 

ketergantungan AS 

terhadap bahan bakar 

minyak dan memotong 

emisi GRK, reaksi 

Indonesia terhadap 

kebijakan tersebut 

mengklaim bahwa minyak 

sawit Indonesia aman dan 

hasil analisa EPA tidak 

akurat 
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4 Hasan Hafidz Nur / 

Implementasi Prinsip 

Common But 

Differentiated 

Responsibility Dalam 

Penanggulangan Global 

Warning 

Metode Penelitian 

- Deskriptif 

Kualitatif 

Prinsip common but 

differentiatedresponsibility 

(CBDR) berlandaskan 

prinsip Common Concern, 

Common Heritage of 

Mankind, dan Province of 

Mankind menempatkan 

negara sebagai pihak yang 

bertanggung-jawab, dalam 

semangat solidaritas, 

untuk menghindari 

pencemaran lintas batas. 

Sehubungan dengan 

prinsip ini, terdapat 

perbedaan pendapat yang 

dalam antara negara yang 

tergolong pada Annex I 

dengan negara-negara 

non-Annex dalam 

penafsirannya.  

5 Nopi Jurohwati /  Peran 

United state Agency For 

International 

Development (USAID) 

Melalui Program Ntural 

Resources Management 

(NRM) Dalam 

Pengelolaan Lingkungan 

Taman Nasional 

Bunaken di Indonesia 

(Tahun 2001-2004) 

Metode penelitian 

- Deskriptif analisis 

Hasil uji dalam penelitian 

ini menunjukan bahwa 

“United State Agency For 

International Development 

(USAID) melalui Natural 

Resources Management 

(NRM) memiliki peranan 

yang penting dalam upaya 

meningkatkan sumber 

daya alam di Taman 

Nasional Bunaken 
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dikarenakan bantuan 

teknis dan bantuan dana 

yang diberikan.  

6 Henriani / Pengaruh 

Kerjasama 

Environmental 

Protection Agency 

(EPA) Dengan 

Kementerian 

Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia 

Terhadap Upaya 

Pemulihan Lahan 

Terkontaminasi Limbah 

B3 di Tarakan Tahun 

2014.  

Metode pendekatan 

- Liberal 

Intitusionalisme 

- Bantuan Luar 

Negeri (Technical 

Assistance) 

- Pembangunan 

berkelanjutan 

Metode penelitian 

- Kualitatif 

Pengaruh dari kerjasama 

dan rekomendasi EPA 

yang diterapkan oleh KLH 

terhadap keadaan lahan 

terkontaminasi yang 

terlihat jelas adalah 

dirobohkannya gedung 

Akper setelah tidak 

digunakan akibat 

rembesan minyak dan juga 

dapat digunakannya 

kembali ruang kelas di 

sekolah Don Bosco setelah 

pemasangan kaca dan 

ventilasi udara, serta 

keberhasilan bak kontrol 

yang dibangun untuk 

menghindari penyebaran 

rembesan minyak yang 

lebih meluas. 

 

1.5 Landasan Teori dan Konsep  

1.5.1 Liberal Intitusionalisme 

Liberal institusionalisme merupakan salah satu pola pemikiran dari tiga 

kandungan utama liberalisme yaitu liberal internasionalisme, idealism dan liberal 

institusionalisme. Liberal institusionalisme muncul pada takun 1940-an 
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dikarenakan adanya kebutuhan untuk adanya lembaga internasional yang 

bertanggung jawab untuk perdamaian dan keamanan internasional dan 

melaksanakan sejumlah fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh negara. 

Liberal institusionalisme merupakan penyebab munculnya teori integrasi 

di Eropa dan pluralisme di Amerika Serikat. Pada awal 1970an, liberal 

institusionalisme menantang signifikasi dari realisme, dimana institusionalisme 

berfokus pada aktor-aktor baru (kerjasama transnasional, organisasi non-

pemerintah) dan pola baru interaksi (saling ketergantungan, integrasi).17 Liberal 

institusionalisme berfokus pada gagasan saling ketergantungan yang kompleks 

seperti yang pertama dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye di tahun 

1970-an menempatkan penekanan pada empat karakteristik yang membedakan 

institusionalisme dari realisme ini, yaitu adanya beberapa saluran yang 

memungkinkan interaksi antar pelaku lintas batas nasional dan yang 

meningkatkan interaksi dan hubungan antara pelaku dan aktor non-negara, lalu 

kemudian perhatian yang diberikan sama untuk semua masalah, tidak ada 

perbedaan antara politik tinggi dan rendah tidak seperti realisme di mana 

penekanannya ditempatkan pada isu-isu keamanan dan penurunan kekuatan 

militer sebagai alasan ditetapkannya kebijakan tertentu.18 

Institusionalisme menekankan pada tujuannya yaitu bersama-sama 

berperan dalam sistem internasional dan bagaimana kemampuan organisasi 

internasional untuk mendapatkan negara untuk bekerjasama. Liberal 

                                                             
17 John Baylis dan Steve Smith, 2001, The Globalization Of World Politics : An Intoduction to 

International Relations Second Edition, New York: Oxford University Press Inc, hal 171 
18 Robert Keohane dan Joseph Nye,1977,  Power and Interdependence: world politics in 

Transition, Boston: Little Brown, hal 25 
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institusionalis mengatakan bahwa yang membedakan teori mereka dari realisme 

adalah karena institusi dapat mengembangkan aturan dan norma-norma yang 

mendukung keberlanjutan lingkungan, hak asasi manusia dan pembangunan 

ekonomi. Lebih lanjut John Mearsheimer mengatakan bahwa liberal 

institusionalisme memiliki relevansi yang kurang dalam situasi konflik dimana 

negara-negara menganggap kurang mendapat keuntungan dari adanya kerjasama, 

oleh karena hal tersebut teori ini tidak dapat dilaksanakan dalam situasi yang 

melibatkan keamanan intensif yang terkadang menyebabkan kekerasan dan 

perang. Hal ini menjelaskan mengapa liberal institusionalis terfokus pada bekerja 

dalam bidang ekonomi politik internasional dan baru-baru ini menembus studi 

kerjasama lingkungan.19  

John Mearsheimer menegaskan bahwa liberal institusionalis 

memperlakukan negara dan aktor-aktor lainnya sebagai aktor rasional yang egois 

yang beroperasi di ranah hubungan internasional dimana perjanjian tidak dapat 

ditegakkan secara hierarki dan juga institusionalis hanya mengharapkan kerjasama 

antar negara jika negara dan atau non-negara memiliki kepentingan bersama yang 

signifikan, negara-negara dapat mencapai suatu kerjasama dan lembaga-lembaga 

internasional dapat membantu mereka dalam kerjasama tersebut. Lembaga-

lembaga non pemerintah atau non-negara tersebut dapat berasal dari berbagai 

bidang baik ekonomi, HAM, maupun lingkungan. Teori institusionalis 

mengkonseptualisasikan lembaga baik sebagai variabel independen dan dependen, 

                                                             
19Mohammed Nuruzzaman, Liberal Institutionalism and Cooperation in The Post-9/11 World, 

Departement of Political Science University of Alberta, hal 4. Diakses dalam, https://www.cpsa-

acsp.ca/papers-2006/Nuruzzaman.pdf  (05/28/2016 11:02 WIB)  
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teori ini mengandung keselarasan dalam tujuan diciptakannya lembaga tersebut 

dengan efek yang ditimbulkan dari adanya lembaga tersebut. 

Teori ini penulis gunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam 

pembahasan penelitian ini, dimana kerjasama yang dilakukan oleh dua lembaga 

internasional yaitu Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Environmental 

Protection Agency. Kerjasama kedua belah pihak sebagai aktor non negara yang 

memiliki tujuan bersama yaitu untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup. 

1.5.2 Konsep 

1.5.2.1 Bantuan Luar Negeri (Technical Assistance) 

Pada hakikatnya bantuan luar negeri (foreign aid) merupakan bantuan 

yang diberikan kepada suatu negara oleh pemerintah Negara lainnya atau lembaga 

internasional berupa bantuan ekonomi, sosial, dan militer yang diberikan secara 

bilateral atau multilateral oleh badan internasional.20 Bantuan ini dapat berupa 

bantuan ekonomi, militer ataupun bantuan kemanusiaan, secara umum dapat 

dipahami bahwasanya tujuan utama dari pemberian bantuan luar negeri adalah 

untuk memperoleh keuntungan tertentu, alasan pemberian bantuan oleh suatu 

negara atau institusi tertentu terutama ialah selfinterest politik, strategi dan 

ekonomi, sekalipun pada umumnya alasan itu berupa moral atau kemanusiaan. 

Bantuan luar negeri dapat melibatkan beberapa aksi antara lain adalah 

bantuan program baik berbentuk transfer sumber daya keuangan, komoditas 

ataupun peralatan militer, bantuan proyek dan bantuan teknis. Bantuan luar negeri 

sendiri dapat berbentuk pemberian modal atau peminjaman modal yang diberikan 

                                                             
20Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal  84. 
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oleh negara lain ataupun dari organisasi-organisasi internasional seperti World 

Bank dan IMF. Selain berupa dana, K.J. Holsti berpendapat bahwa bantuan luar 

negeri juga dapat berupa bantuan militer, bantuan medis, bantuan teknik, hibah 

atau program komoditi impor, dan pinjaman pembangunan.21 

Bantuan militer dan bantuan pangan adalah salah satu bentuk awal dari 

bantuan luar negeri, bidang militer sangat mempengaruhi diplomasi suatu negara 

karena memiliki kekuatan militer yang tangguh akan menambah rasa percaya diri 

terhadap ancaman-ancaman dan tekanan lawan yang dapat mengganggu 

kepentingan nasional, negara dengan kekuatan militer akan memberikan hibah 

militer dengan tujuan mengubah perilaku dan sikap target atau negara penerima 

baik kebijakan domestik maupun kebijakan luar negerinya dengan suatu tujuan 

yang jelas.22 Grand atau hibah dan program komoditi impor dan juga pinjaman 

pembangunan diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat 

yang lebih ringan daripada yang berlaku dalam pasar internasional. Program 

bantuan luar negeri ini biasanya saling menguntungkan kedua pihak, pihak 

penerima memperoleh pinjaman dana, perlengkapan, pengetahuan yang 

diharapkan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern, stabilitas politik dan 

keamanan militer.23 

Bantuan luar negeri yang terdapat dalam penelitian ini adalah bantuan luar 

negeri dalam bentuk bantuan teknis. Bantuan teknis adalah bantuan yang 

diberikan berupa tenaga ahli, pelatihan, dan peralatan. Inti daripada bantuan teknis 

                                                             
21  K.J Holsti, 1992, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis, Bandung: Bina Cipta, Hal 

321. 
22 R. Soeprapto, 1997, Hubungan Internasional Sistem, Interaksi dan Perilaku,  Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, Hal 167 
23Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, Op Cit hal: 83. 
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ini adalah dimungkinkannya ahli teknologi mengisi kekosongan dalam bidang-

bidang keahlian tertentu dan sekaligus memindahkan keahlian para tenaga ahli 

internasional kepada tenaga kerja di dalam negeri.24 Jenis bantuan ini merupakan 

elemen terpenting dalam strategi pembangunan berkelanjutan dimana dengan 

adanya bantuan teknis tersebut mendorong negara-negara berkembang untuk 

mengembangkan pembangunan baik segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.  

Dalam bantuan teknis yang diberikan negara atau lembaga Internasional 

pendonor merupakan konsultasi, pelatihan yang dilakukan kepada personil negara 

penerima bantuan dengan tujuan mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan isu 

yang terjadi di negara tersebut. Bantuan luar negri berbentuk bantuan teknis ini 

serupa dengan yang dilakukan EPA sebagai lembaga pemberi bantuan kepada 

Indonesia dengan mengirimkan tenaga ahli untuk meneliti lahan terkontaminasi 

dan memberikan rekomendasi cara-cara yang harus dilakukan untuk menangani 

permasalahan tersebut. 

Konsep ini penulis gunakan untuk menjelaskan dan mempertegas 

mengenai jenis bantuan yang diberikan oleh EPA kepada Indonesia dalam hal ini 

bantuan dalam pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 yang terdapat di kota 

Tarakan Kalimantan Utara yang berupa bantuan teknis dengan mendatangkan dua 

orang tenaga ahli.  

1.5.2.2 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) 

Sustainable Development adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk 

menciptakan keseimbangan diantara pembangunan ekonomi, social dan 

                                                             
24Biro Perencanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Peluang dan 

Prosedur Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri. 1999, hal 4. Diakses dalam  

http://repository.unand.ac.id/21697/3/bab%201.pdf  (2/19/2016, 11:20 WIB) 
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lingkungan dengan dua kunci utama yaitu kebutuhan dan keterbatasan , kebutuhan 

dalam hal ini merupakan adanya kesadaran akan kebutuhan masyarakat miskin di 

negara berkembang dan keterbatasan, yaitu adanya keterbatasan dari teknologi 

dan organisasi social mengenai kapasitas lingkungan untuk memenuhi kebutuhan 

generasi saat ini dan generasi yang akan datang. 

Pembangunan berkelanjutan harus berarti terciptanya masyarakat dan 

ekonomi yang bisa menopang batas kebutuhan dalam kehidupan planet ini, yang 

dapat menunjukan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dipertahankan 

oleh masyarakan global yang sepenuhnya mengakui bahwa tidak dapat 

memperluar jumlah populasi dan ekonomi yang tanpa batas apabila kepentingan 

social dan lingkungan tidak berjalan beriringan.25 Konsep pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) telah diletakkan sebagai tujuan yang 

hendak diwujudkan pengelolaan lingkungan hidup atau pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya. 

Konsep pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meninggalkan praktek 

ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek dan berdampak 

negatif pada lingkungan, menjadi praktek ekonomi yang ramah lingkungan dan 

dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan 

kemampuan generasi mendatang. Pengembangan ekonomi hijau bukan hanya 

sekedar mengonversi energi dan mengurangi emisi karbon, tetapi juga 

                                                             
25 Heather Voisey dan O’Riordan, 1997, Environmental Politics, Frank Cass: London, hal 2. 
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mengaktifkan penggunaan sumber daya, memperluas permintaan pasar dan 

menciptakan lapangan pertumbuhan ekonomi baru.26  

Konsep pembangunan berkelanjutan ini menjelaskan alasan Indonesia 

menerima bantuan yang diberikan EPA dikarenakan tujuan dari bantuan tersebut 

yang merupakan pelestarian lingkungan hidup dimana tujuan tersebut sejalan 

dengan keinginan Indonesia untuk memajukan perekonomian namun tetap 

menjaga kelestarian lingkungan. 

1.6 Metode Penelitian  

Metodologi merupakan prosedur yang dipakai dalam mendeskripsikan dan 

meramalkan fenomena.27 Pemahaman Motar Mas’oed tersebutlah sebagai dasar  

pemikiran penulis untuk menyimpulkan bahwa metode penelitian adalah alur dan 

asas-asas dasar yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk memecahkan 

masalah dalam penelitian tersebut.  

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dan kemudian 

dikonfirmasi dengan studi lapangan dengan metode Purposive sampling, yaitu 

sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.28 Untuk itu penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang didapat 

melalui observasi, wawancara, dokumen, data, dan catatan lapangan. Analisis 

dalam penelitian ini terjadi terus menerus sejak awal hingga akhir penelitian.  

                                                             
26Daud Silalahi, Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Alam  yang 

Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi, Diakses dalam http://www.lfip.org/english/pdf/bali-

seminar/pembangunan%20berkelanjutan%20-%20daud%20silalahi.pdf  (2/24/2016. 11.25 WIB) 
27Mohtar  Mas’oed, 1990,  Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodology, Jakarta: 

LP3ES. 
28Sanapiah Faisal, 2001, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 

67. 
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1.6.2 Variabel Penelitian 

Unit eksplanasi adalah unit yang perilakunya akan diamati dan dianggap 

sebagai variabel independen, unit analisa atau variabel dependen yang tingkah 

lakunya akan dianalisa dan diprediksi oleh variabel independen. Dari uraian 

tersebut dalam judul Pengaruh Kerjasama (environmental protection agency) EPA 

dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Terhadap Upaya 

Pemulihan Lahan Terkontaminasi di Tarakan Tahun 2014 dapat diidentifikasi 

menjadi dua unit atau variabel tersebut. Variabel independen yaitu pengaruh EPA 

dalam pelestarian lingkungan kota Tarakan karena pengaruh dari EPA dalam 

penelitian ini merupakan suatu fenomena yang hendak diamati. Indikator dari 

pengaruh EPA adalah signifikasi perubahan lahan terkontaminasi dari adanya 

kerjasama EPA dalam pelestarian lingkungan kota Tarakan. Variabel dependen 

atau unit analisa disini adalah kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan 

EPA. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk menunjang 

penelitian ini, penulis akan metode kepustakaan (Library Research), yaitu data 

penelitian didapat dari buku, koran, jurnal, website serta sumber internet yang 

memuat data-data mengenai hal yang dibahas didalam penelitian ini. Teknik atau 

metode lain adalah dokumentasi dimana penulis mengumpulkan data dengan 

mencatat dan menyalin data-data yang telah ada di Badan Pengelola Lingkungan 

Hidup Kota Tarakan sebagai data pendukung penelitian. 

1.6.4 Teknik Analisa Data 
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Data yang sudah terkumpul akan dianalisa dengan mengorganisasikan dan 

mengurut data-data tersebut kedalam pola. Pola analisa yang akan dilakukan 

adalah ekplanatif, dengan tujuan memperoleh pemahaman dengan 

menggambarkan realitas isu. Maksudnya pembahasan dilakukan dengan 

memaparkan kondisi yang terjadi pada lahan terkontaminasi di kota Tarakan 

paska dilakukannya kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia dengan Environmental protection agency. Untuk memperkuat analisa 

dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi, terutama catatan lapangan 

dan dokumen dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Analisis 

terjadi secara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian  

1.6.5.1  Batasan Waktu 

Dalam penelitian ini dibutuhkan adanya ruang lingkup penelitian, dengan 

tujuan untuk memfokuskan pembahasan agar tidak keluar dari kerangka 

permasalahan yang ditentukan dan sesuai dengan apa yang diteliti oleh penulis, 

maka memberi batasan waktu penelitian ini sejak dilakukannya kunjungan EPA 

dan KLH ke lahan terkontaminasi di kota Tarakan pada September 2014 sampai 

Agustus 2016. 

1.6.5.2 Batasan Materi 

  Adapun materi yang penulis gunakan dalam penelitian ini difokuskan pada 

upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dengan EPA, yang mana dijelaskan hasil dari kerjasama berpengaruh 

dalam proses pemulihan kondisi lingkungan hidup kota Tarakan. 
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1.7 Hipotesa 

Kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

dengan EPA bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Tarakan dan 

memulihkan keadaan lahan terkontaminasi limbah B3 di kota tersebut dalam 

kerjasama ini EPA memberikan rekomendasi berupa penanganan jangka pendek 

dan jangka panjang dimana penanganan tersebut mencakup penutupan dan 

perobohan Gedung Akademi Perawat, dilakukannya uji geolistik dan core drilling 

atau pengeboran menuju inti pada lahan terkontaminasi, melakukan pembatasan 

paparan senyawa volatin pada siswa sekolah Don Bosco dengan cara relokasi 

kelas dan penutupan lubang udara belakang kelas dan pemasangan kipas angin, 

melakukan pemetaan lahan terkontaminasi, mendidik masyarakat mengenai 

bahaya  crude oil atau tumpahan minyak agar tidak terjadi kontak langsung. 

Bantuan yang diberikan merupakan bantuan teknis oleh EPA, dengan cara 

mendatangkan tenaga ahli untuk meneliti kerusakan yang terjadi di lahan 

terkontaminasi tersebut. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Bab I berisikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metodologi, dan hipotesis. 

Pada latar belakang masalah akan ditulis mengenai urgensi pembahasan isu 

lingkungan hidup dalam kajian Hubungan Internasional dan perlunya kerjasama 

untuk mengatasi isu tersebut seperti kerjasama yang dilakukan Kementerian 

Lingkungan hidup dengan organisasi internasional EPA. Kajian pustaka, 

penelitian terdahulu akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian yang 
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mengangkat isu lingkungan dan kerjasama antara pemerintah pusat Indonesia 

maupun pemerintah daerah dalam penyelesaian isu lingkungan tersebut. 

sedangkan dalam teori di penilisan ini merupakan dasar yang akan digunakan 

sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Metodologi memuat tentang 

bagaimana memperoleh data dan mengolah data tersebut, untuk ruang lingkup 

sendiri akan menjelaskan tentang pembatasan masalah dan waktu agar tidak 

keluar dari konteks yang akan dibahas dalam penelitian. 

Bab II, bab ini diawali dengan penjelasan mengenai  Environmental 

Protection Agency  yang selanjutnya akan disingkat EPA, sejarah, profil serta visi 

dan misi yang melatar belakangi dimulainya kerjasama dengan negara-negara 

lain. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas mengenai kondisi kerusakan 

lingkungan yang terjadi di kota Tarakan terutama kerusakan lingkungan yang 

terkontaminasi limbah berbahaya dan juga dalam bab ini akan dipaparkan 

mengenai kerjasama kedua pihak.  

Bab III, analisa data dan pembahasan dimana penulis akan memaparkan 

upaya-upaya  yang dilakukan oleh EPA  dengan bekerjasama dengan  KLH dalam 

menanggulangi permasalahan lingkungan di Tarakan serta hasil dan pengaruh  

dari upaya tersebut serta kondisi lahan terkontaminasi tersebut paska bantuan dari 

EPA. 

Bab IV, bab ini mengemukakan kesimpulan tentang pengaruh dari 

kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dengan Environmental 
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Protection Agency dalam perbaikan lahan terkontaminasi di kota Tarakan serta 

beberapa saran dan kata penutup. 

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan 

BAB SUB-BAB/POKOK BAHASAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

1.3.1.1 Tujuan Umum 

1.3.1.2 Tujuan Khusus 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

1.3.2.2  Manfaat Praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Landasan Teori dan Konsep 

1.5.1 Liberal Institusionalisme 

1.5.2 Konsep 

1.5.2.1 Bantuan Luar Negeri (Technical 

Assistance)  

1.5.2.2 Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development)  

1.6 Metode Penelitian 
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1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Variabel Penelitian 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

1.6.5.2 Batasan Materi 

1.7 Hipotesa 

1.8 Sistematika Penulisan  

 

BAB II 

SEJARAH, 

PERKEMBANGAN, 

MISI DAN KERJASAMA 

ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY 

(EPA) DENGAN 

NEGARA LAIN 

 

2.1 Sejarah, Perkembangan, Misi dan Tema EPA 

2.1.1 Sejarah dan Perkembangan 

Environmental Protection Agency 

(EPA) 

2.1.2 Misi dan Tema Environmental 

Protection Agency (EPA) 

2.2 Alasan Kerjasama EPA dengan Negara Lain 

2.2.1 Kerjasama EPA dengan Indonesia 

 

 

BAB III 

HASIL KERJASAMA 

ENVIRONTMENTAL 

3.1 Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Kota 

Tarakan 

3.2 Upaya Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kota Tarakan dan Kementerian Lingkungan 
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PROTECTION AGENCY  

DENGAN 

KEMENTERIAN 

LINGKUNGAN HIDUP  

REPUBLIK INDONESIA 

TERHADAP 

PEMULIHAN LAHAN 

TERKONTAMINASI 

LIMBAH B3 DI 

TARAKAN 

 

Hidup dalam Pemulihan Lahan 

Terkontaminasi Limbah B3 

3.3 Upaya EPA dalam Menanggulangi Lahan 

Terkontaminasi Limbah B3 di Kota Tarakan 

3.3.1 Realisasi Rekomendasi EPA oleh 

KLH dalam Upaya Pemulihan 

Lahan Terkontaminasi Limbah B3 

di Kota Tarakan 

3.4  Pengaruh Penerapan Rekomendasi EPA 

Terhadap Kondisi Lahan Terkontaminasi 

Limbah B3 di Kota Tarakan 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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Bagan 1.1 Alur penelitian 

Sumber: diolah peneliti 

Literatur review 

 Teori

- Liberal Institusionalisme

 Konsep

- Bantuan Luar Negeri

- Sustainable Development

Permasalahan 

Bagaimana pengaruh kerjasama 

tersebut dalam melestarikan 

lingkungan hidup di kota Tarakan? 

Metode Penelitian 

- Observasi

- Dokumentasi

- Purposive

Sampling

Locus 

- Kementerian

Lingkungan Hidup

- EPA

- Lahan terkontaminasi

Focus 

1. Program-program

dari kerjasama

tersebut

2. Pengaruh atau

dampak dari adanya

program kerjasama

tersebut




