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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
Dalam perkembangan dunia internasional, globalisasi 

menghadirkan aktor baru sepeti MNC, masyaratakat 

transnasional dan juga NGO. NGO sendiri merupakan institusi 

baru di dunia barat yang muncul sekitar tahun 1950-1960 an 

yang pada awalnya hanya mengurus bantuan kedermawanan. 

Bantuan pembangunan kepada NGO pada tahun 1970an lahir 

bersama dengan mengalirnya bantuan asing san utang seiring 

dengan modernisasi pertumbuhan ekonomi negara dunia ketiga. 

Secara umum NGO di dunia barat dibedakan menjadi dua jenis. 

pertama, NGO yang berorientasi pada aksi atau program. Kedua 

NGO yang berfungsi sebagai lembaga donor.  

Jenis pertama merupakan NGO yang menjalankan 

programnya karena keprihatinan terhadap berbagai masalah yang 

muncul dimasyarakat seperti isu hak asasi, manusia, lingkungan, 

perdamaian, keadilan dan lain sebagainya. sebagai contoh NGO 

pada jenis pertama ialah ICJ, ICVA, WWF dan juga Greenpeace. 

Pada jenis kedua, NGO sebagai lembaga donor yang khusus 

menyalurkan bantuan dana, mereka menghimpun dana dari 

usaha-usaha swadaya masyarakat, donatur perorangan, usaha 

komersial yang akan disalurkan kepada NGO bersangkutan. 

beberpa NGO jenis kedua yakni OXFA, NIVIB, HIVOS, CIDA 

(Serrano, 1994).  

Salah satu NGO didunia yang bergerak pada bidang 

lingkungan adalah Greenpeace. Greenpeace adalah organisasi 

independen yang berkampanye menggunakan konfrontasi kreatif 

anti kekerasan untuk mengungkap permasalahan lingkungan 

global, dan untuk memaksa solusi bagi sebuah masa depan yang 

damai dan hijau. Target Greenpeace adalah untuk memastikan 

kemampuan bumi untuk kelangsungan hidup bagi semua 

keanekaragamannya. Greenpeace pertamakali hadir di Indonesia 

pada tahun 2005, Greenpeace Indonesia memfokuskan 

kampanyenya pada beberapa persoalan yakni persoalan 
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kehutanan, energi, air dan kelautan. Kampanye kehutanan 

terutama hutan gambut terkait dengan pemanasan 

global/perubahan iklim (Lestari, 2011).  

Globalisasi membawa sebuah era baru dengan semakin 

hilangnya batasan antar negara dimana globalisasi membawa 

sebuah perubahan dalam ke efektifitasan dan efesiensi dalam 

setiap individu untuk menjalin kerjasama dengan individu 

lainnya di belahan negara lain (Keohane, 1984). Salah satu 

dampak dari adanya globalisasi ialah semakin berkembangnya 

perusahaan Multi-nasional atau lebih dikenal sebagai MNC. 

Multinational Corporation (MNC) telah menjadi pembahasan 

yang penting di era globalisasi saat ini. Signifikansi peranannya 

dalam pasar dapat dikatakan telah melampaui negara. Dalam 

beberapa situasi bahkan MNC dapat mempengaruhi kebijakan 

negara agar kepentingannya dapat tercapai (Kingsbury, Mckay, 

Hunt, Mcgillivray, & Clarke, 2012). 

Salah satu perusahaan MNC yang berada di Indonesia 

ialah perusahaan Wilmar. Wilmar Group didirikan oleh 

pengusaha Malaysia dan Indonesia Kuok Khoon Hong dan 

Martua Sitorus pada tahun 1991. Usaha mereka diawali dengan 

penyulingan minyak sawit dan segera meluas pada pembelian 

dan perdagangan minyak sawit di pasar internasional. 

Perusahaan induknya, Wilmar Holdings, mendaftarkan sejumlah 

cabang mereka di Bursa Saham Singapura yang kemudian 

menjadi Wilmar International di tahun 2006. Tahun lalu, Wilmar 

Holdings menggabungkan (merger) bisnis minyak goreng, sereal 

(grain) dan beberapa bisnis sejenis lainnya seperti dengan Kuok 

Group dari Malaysia dan dengan ADM bagian minyak goreng 

cabang Asia (ADM adalah perusahaan perdagangan hasil 

pertanian dari Amerika). 

Wilmar Group kini adalah pedagang minyak sawit, 

penyuling minyak sawit dan pabrik minyak nabati terbesar di 

dunia. Wilmar International menguasai hampir 500.000 hektare 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia ditambah sekitar 80.000 ha 

di Malaysia. Dari jumlah itu, dinyatakan bahwa sekitar 200.000 

hektare telah ditanami hingga akhir 2007. Laporan oleh Friends 

of the Earth Belanda (Milieudefensie) mengungkapkan bahwa, 
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hingga pertengahan 2007, kurang dari sepertiga tanah 

perusahaan induk Wilmar Group telah dibukakan dan ditanami. 

Wilmar menjadi perusahaan perkebunan yang disegani 

karena menguasai bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir dan 

menguasai pasar Indonesia maupun dunia. Kelompok ini 

diperkirakan memiliki lahan kelapa sawit lebih dari setengah juta 

hektar diseluruh dunia, terutama di Indonesia lahannya tersebar 

di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Selain, mempunyai banyak 

anak usaha yang diakuisisi secara langsung maupun tidak 

langsung (Supriyono, 2014).  Wilmar memiliki banyak 

keterkaitan dengan beberapa perusahaan besar sebagai pemasok 

utama kelapa sawit seperti biskuit Oreo, pisau cukur Gillette, 

Clearasil, P&G, Mondelez, dan Reckitt Benckiser (Greenpeace, 

2014).  

Kekuatan produk besar MNC yang didukung oleh 

permintaan yang semakin tinggi oleh konsumen membuat 

industrialisasi kelapa sawit semakin ingin memperluaskan 

ekspansi lahan kelapa sawitnya. Sebuah organisasi LSM yang 

bergerak dalam perlindungan lingkungan, Greenpeace memiliki 

bukti bahwa perdagangan yang dilakukan oleh Wilmar berasal 

dari perusahaan yang kegiatan usahanya meliputi pembukaan 

ilegal, kebakaran di lahan gambut, dan pembukaan habitat 

harimau. 

Sebelum menjadi sorotan pada tahun 2014 akibat 

kebakaran hutan di Riau, pada tahun 2007 anak perusahaan 

Wilmar di Kalimantan Barat dan Sumatra Barat tersangkut 

beberapa pengaduan oleh masyarakat setempat terkait 

melakukan pembakaran secara ilegal untuk membersihkan lahan, 

pembabatan hutan primer, pembabatan wilayah dengan nilai 

konservasi tinggi, pengambilalihan tanah adat dari masyarakat 

adat tanpa proses yang adil, kegagalan untuk melaksanakan 

konsultasi atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan dengan 

masyarakat adat, kegagalan untuk bernegosiasi dengan 

komunitas atau mematuhi perjanjian yang telah dirundingkan, 

kegagalan untuk membentuk wilayah-wilayah plasma yang telah 

disetujui, konflik-konflik sosial yang memicu aksi-aksi represif 

oleh perusahaan dan pasukan keamanan, kegagalan untuk 
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melaksanakan atau menunggu persetujuan dari dampak 

lingkungan hidup yang diwajibkan secara hukum, Pembabatan 

gambut dan hutan tropis tanpa izin yang diwajibkan secara 

hukum.  

Keluhan yang disampaikan masyarakat setempat kepada 

Wilmar  selain mengenai lingkungan yang mengalami kerusakan 

akibat aktivitas ilegal namun juga mengenai sengketa lahan. 

Anak-anak perusahaan di Kalimantan Barat, PT Wilmar Sambas 

Plantation (WSP), Buluh Cawang Plantation (BCP) dan Agro 

Nusa Investama (ANI) melanggar kebijakan tanggung jawab 

sosial korporat dari Wilmar sendiri, hukum Indonesia dan 

Prinsip-prinsip dan Kriteria dari RSPO, di mana Wilmar sudah 

menjadi anggotanya sejak 2005. Komunitas lokal yang terkena 

dampak dari perkebunan Wilmar menuntut agar perusahaan 

menghentikan operasi di lapangan sementara dilakukan AMDAL 

yang sesuai dan menyeluruh dan agar ada proses konsultasi yang 

transparan untuk memperoleh persetujuan dari komunitas 

tersebut untuk memperoleh lahan. Selain itu pada 19 Desember 

2008 anak perusahaan Wilmar di Riau dan Jambi tersangkut 

konflik pembukaan lahan oleh Wilmar yang merugikan warga 

setempat.  

Diungkapkan bahwa anak perusahaan Wilmar yaitu PT 

Citra Riau dan PT Asiatic Persada menggusur pemukiman 

penduduk di wilayah Sungai Beruang yang membuat 80 rumah 

dihancurkan oleh Brimob dan satu orang ditembak dengan 

menggunakan peluru karet, dimana akhirnya masyarakat 

setempat yaitu masyarakat asat Batin Sembilan memminta 

Gubernur Provinsi Jambi untuk segera mencabut HGU (Hak 

Guna Lahan) karena dilihat bahwa hadirnya Wilmar di wilayah 

mereka memberikan kesulitan bagi masyarakat serta tidak ada 

manfaat atas kehadiran Wilmar. Jumlah konflik dengan 

masyarakat dan rutinitas munculnya masalah tersebut 

menunjukkan adanya masalah sistemik yang terkait pada operasi 

Wilmar. Laporan-laporan konflik yang terkait dengan Wilmar 

terus mencapai media, yang paling akhir di Kalimantan Tengah.  

Di sini, empat penduduk desa terluka oleh para satpam di 

perkebunan PT Bumi Sawit Kencana milik Wilmar di kabupaten 
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Kotawaringin Timur pada Juli 2013. Satpam-satpam tersebut 

diduga memukul beberapa penduduk desa Pantap dan merusak 

motor mereka. Para penduduk desa telah memprotes penggalian 

parit oleh perusahaan di lahan yang diklaim oleh para penduduk 

desa tersebut. Mongabay Indonesia melaporkan bahwa setelah 

insiden ini para pemrotes menyelamatkan diri ke desa mereka, 

mengadu ke para penduduk dan kemudian kembali ke lokasi 

tersebut, di mana mereka menemukan para satpam yang 

mempersenjatai diri (Parker, 2013). Persengketaan lahan 

kelapasawit oleh Wilmar dan Masyarakat yang bersangkutan 

semakin dewasa ini belum menemukan titik terang, namun 

Wilmar mengatakan bahwa Wilmar akan terus melakukan 

mediasi dengan pihak yang bersangkutan dengan lemabaga-

lembaga baik pemerintahan atau non-pemerintahan yang terkait. 

Anak perusahaan Wilmar yang beroprasi di Kalimantan 

banyak menuai kritik dari warga setempat, PT. Mustika 

Sembuluh merupakan anak perusahaan Wilmar di Kalimantan 

Tengah juga telah menghadapi banyak laporan dari masyarakat 

setempat mengenai sengketa lahan terhadap pemakaman yang 

hancur, kurangnya identifikasi dan perjanjian yang 

terdokumentasi antara perusahaan dan masyarakat lokal 

menyangkut hak-hak tradisional mereka dan penggunaan lahan 

tersebut, kurangnya pemonitoran dan pengawasan wilayah yang 

bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value, HCV), dan 

kurangnya pemonitoran berkala dan manajemen dampak-

dampak sosial; yang semuanya diwajibkan berdasarkan kriteria 

sertifikasi RSPO. Selain itu, anak perusahaan Wilmar juga di 

pandang kurang memperhatikan lingkungan temapat 

perusahaannya beroprasi yang berakibat pada lahan kantong, 

polusi dari sungai-sungai lokal, nilai konservasi tinggi dan 

penyelesaian konflik dan mediasi. Ada pula masalah-masalah 

dengan masyarakat yang dijanjikan lahan kebun ‗plasma‘ dan 

tidak menerima apapun seperti pembagian lahan minimum yang 

diwajibkan secara hukum, ditambah penanaman sawit secara 

ilegal di dekat sungai, danau dan anak sungai, yang menghambat 

akses masyarakat ke sumber daya ini. Greenpeace Indonesia 

menuduh pemasok bahan baku Unilever di Kalimantan 
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berkontribusi terhadap kerusakan hutan di pulau itu.  Beberapa 

pemasok Unilever merusak hutan Kalimantan untuk pemekaran 

lahan kelapa sawit. Akibatnya, tak hanya ekosistem tumbuhan 

yang terganggu. Tapi juga ekosistem hewan, seperti orang utan 

(Kompas, 2016). 

Perluasan lahan kelapa sawit secara illegal di Riau, 

Sumatra oleh Wilmar disambut oleh banyak kecaman bagi 

aktivis lingkungan dan juga warga di Riau, Singapura, Malaysia. 

Walhi atau disebut Wahana Lingkungan Hidup pada tahun 2013 

menyebut sebanyak 27 perusahaan Grup Wilmar berkontribusi 

besar atas terjadinya kebakaran hebat di empat provinsi (Jambi, 

Sumsel, Riau, dan Kalteng). Sebagian besar titik api yang 

ditemukan Walhi berada dalam konsesi perusahaan (anak 

perusahaan dan penyuplainya), terutama hutan tanaman industri 

(HTI) sebanyak 5.669 titik api dan perkebunan kelapa sawit 

sebanyak 9.168 titik api (Tempo, 2015). Pada umumnya 

pembukaan lahan kelapa sawit hanya akan menebang hutan 

dengan konstitusi AMDAL yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan seperti Wilmar. Namun, pada 

kasus ini Wilmar yang tidak menerapkan aplikasi penuh 

AMDAL, melakukan ekspansi lahan kelapa sawit untuk 

indutrialsisasinya dengan menggunakan pembakaran lahan hutan 

gambut yang berakibat pada terbukanya 330 titik api yang 

tersebar di Riau. Perluasan lahan kelapa sawit oleh Wilmar di 

Riau secara nyata tidak hanya membuka titik api pada dasar 

tanah lahan gambut yang susah dipadamkan namun juga 

hilangnya habitat satwa yang ada di hutan gambut seperti 

Harimau Sumatra. Pembakaran hutan guna ekspansi kelapa sawit 

juga memberikan pengaruh yang buruk bagi lingkungan lain 

seperti tercemarnya udara yang dapat membuat orang terkena 

penyakit radang paru-paru ketika menghirup asap dari 

pembakaran hutan, tertutupnya jalur transportasi udara oleh 

kabut asap yang dapat mengacaukan jadwal penerbangan 

domestik dan internasional, terganggunya aktivitas warga dan 

tegangnya hubungan dengan Negara tetangga yang merasa 

terganggu akibat ulah industralaisasi kelapa sawit yang salah 

dalam melakukan ekspansionisme lahan kelapa sawitnya. 
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Wilmar tidaklah sendiri dalam melaksanakan tindakan 

pelanggaran yang terjadi di lahan kelapa Sawit di seluruh 

Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan berkembangnya demokrasi 

dan globalisasi, pasar perekonmian Internasional yang dikuasia 

oleh MNC-MNC besar mengupayakan agar Profit-Oriented 

mereka dapat berjalan dengan menekankan pada modal yang 

sedikt namun mengahsilkan laba yang berimpah, hal ini 

mengakibatkkan pada tekanan melakukan produksi yang 

berlebihan. Produksi dari MNC besar membuat bahan 

produksipun meningkat hingga perusahaan bahan baku  

(Balaam, 2014). 

Wilmar dituntut untuk mencukupi bahan baku dan 

berakibat pada praktek ilegal dan tidak ramah pada sosial serta 

ekologi yang terjadi di lapangan. Para pembuat produk-produk 

konsumsi terkenal seperti biskuit Oreo, produk cukur Gillette 

dan  Clearasil yang memperoleh minyak sawit mereka melalui 

Wilmar menjadikan para konsumen sebagai kaki tangan yang tak 

disengaja dalam perusakan hutan Indonesia. Pembukaan lahan 

kelapa sawit yang ditekan untuk mememnuhi permintaan pasar 

berakibat dengan kebakaran lahan gambut di konsesi-konsesi 

kelapa sawit, perusakan hutan hujan secara besar-besaran dan 

pembuatan kebun-kebun kelapa sawit ilegal di dalam wilayah 

Taman Nasional Tesso Nilo, dan pembabatan secara luas habitat 

harimau maupun orangutan. 

Dalam menyikapi kasus dan hasil dari perbuatan Wilmar, 

pemerintah Indonesia dianggap oleh beberapa oknum tidak 

memiliki sikap yang tegas. Pemerintah dianggap terlalu acuh 

mengenai dampak yang diberikan oleh beroprasinya Wilmar di 

lapangan, hingga akhirnya terjadilah peristiwa tahun 2014 

mengenai kebakaran yang terjadi di Riau dan menjadi salaha 

satu soroton dunia internasional terutama negara tetangga seperti 

Singapura dan Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Greempeace 

yang merupakan lembaga NGO Internasional (Non 

Governmental Organization), termasuk Indonesia mengambil 

tindakan untuk mengekspos dosa Wilmar pada publik untuk 

menyadarkan masyarakat secara luas dan dunia akan kerusakan 
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dan ketidak stabilan ekosistem alam akibat oprasi Wilmar dan 

anaka-anak perusahaan 

 Aktor negara non-profit seperti NGO (Non Governmental 

Organization), jaringan dan koalisi serta gerakan sosial adalah 

bentuk gerakan yang ingin memperjuangkan kepentingan umat 

manusia terkait permasalahan dalam bidang kemanusiaan, 

keamanan dan masalah lingkungan. NGO didirikan oleh individu 

atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan yang 

bertujuan mempengaruhi kebijakan negara dan organisasi 

pemerintah (IGO) dalam bidang-bidang kemanusiaan (HAM), 

memperjuangkan hak wanita, perdamaian dan perlindungan 

alam. NGO beroperasi ditingkat universal, antar benua dan 

tingkat regional. Contoh NGO seperti Palang Merah 

Internasional, Oxfam, Doctor Without Borders, WWF dan 

GreenPeace (Karen A Mingst, Margareth. P. Karns, 2004). 

Greenpeace adalah salah satu bentuk gerakan dari non 

pemerintah non-profit, dimana Greenpeace merupakan 

organisasi lingkungan global yang  bertindak untuk mengubah 

sikap dan perilaku untuk melindungi dan melestarikan 

lingkungan dan mempromosikan perdamaian dengan membuat 

sebuah revolusi energi untuk mengatasi ancaman seperti 

misalnya perubahan iklim. Greenpeace merupakan salah satu 

New Social  Movement (NSM) , karena isu utama yang menjadi 

perbincangan mereka adalah terkait dengan isu lingkungan. 

Greenpeace mempunyai kantor regional dan nasional pada 41 

negara-negara di seluruh dunia, yang semuanya berhubungan 

dengan pusat Greenpeace Internasional di Amsterdam. 

Organisasi global ini menerima pendanaan melalui kontribusi 

langsung dari individu yang diperkirakan mencapai 2,8 juta para 

pendukung keuangan, dan juga dari dana dari yayasan amal, 

tetapi tidak menerima pendanaan dari pemerintah atau korporasi 

(Justitia, 2016). 

Greenpeace hadir di Indonesia pada 2005, Greenpeace 

Indonesia memfokuskan kampanyenya pada beberapa persoalan 

yakni persoalan kehutanan, energi, air dan kelautan. Kampanye 

kehutanan terutama hutan gambut terkait dengan pemanasan 

global/perubahan iklim. Di Indonesia Greenpeace aktif 
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melakukan kampanye terhadap lingkungan hidup baik dari 

hutan, laut, revolusi energi dan air.  

Kerusakan hutan Indonesia sangat masif dalam 30 tahun 

terakhir, Menurut angka yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Kehutanan, 31 juta hektar hutan hujan Indonesia telah hancur 

sejak tahun 1990 daerah hampir seluas negara Jerman. Indonesia 

kini secara resmi telah melampaui Brasil sebagai negara dengan 

laju deforestasi tertinggi di dunia. Saat ini, hanya setengah dari 

lahan gambut Indonesia yang masih berhutan. 

Sejak bulan Juli 2014, penghancuran ini menciptakan 

kondisi yang rentan dan memicu kebakaran hutan dan lahan 

gambut di seluruh Indonesia. salah satu penyebabnya adalah 

semakin banyak daerah yang membuka izin pembukaan lahan 

perkebunan kelapa sawit. Bahkan, hutan yang termasuk kawasan 

hutan lindung dan hutan konservasi tidak luput dari dampak izin 

pembukaan lahan kelapa sawit tersebut. Hutan Taman Nasional 

Tesso Nilo di Riau sekitar 60 persen luas hutannya sudah 

menjadi perkebunan sawit (Rachman, 2014). 

Pada tahun 2014, Indonesia mendapat sorotan dunia 

terutama dari negara tetangga Singapura dan juga Malaysia 

mengenai kabut asap yang menyelimuti negara mereka. Kabut 

asap yang dimaksud disini ialah kabut asap bukan dari dampak 

polusi udara kendaran bermotor melainkan dari asap pembakaran 

hutan gambut di daerah Riau, Sumatra. Pembakaran hutan 

dilakukan untuk memperluas lahan industrialisasi kelapa sawit. 

Perluasan lahan kelapa sawit ini merupakan salah satu bentuk 

efektivitas dan efesiensi guna memenuhi permintaan global akan 

produk dengan bahan utama dari kelapa sawit.  

Greenpeace sebagai NGO berusaha agar masyarakat sadar 

serta pemerintah mengambil tindakan yang tegas terhadap 

kerusakan lingkungan yang  terjadi. Greenpeace aktif dalam 

melakukan kampanye diseluruh Indonesia serta mengekspos 

adanya kerusakan yang terjadi melalu web resmi Greenpeace. 

Greenpeace percaya Wilmar dan merek-merek produk rumah 

tangga yang membeli minyak sawit kotor harus mengakui 

konsekuensi dari produksi minyak sawit yang tidak bertanggung 

jawab. Mereka harus memastikan bahwa pasokan minyak 
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sawitnya memberikan kontribusi nyata dan berguna bagi 

pembangunan di Indonesia dan tidak malah menghancurkan 

masa depan rakyat, lingkungan, flora dan fauna serta iklim 

global yang menjadi kepentingan seluruh manusia. 
 

B. Rumusan Masalah 
Melalui latar belakang diatas, penulis menarik rumusan 

masalah berupa: 

1. ―Bagaimana Peran Greenpeace dalam mempengaruhi 

kebijakan pemerintah Indonesia dalam kasus kerusakan 

hutan oleh Wilmar?‖ 
 

C. Landasan Teori 
NGO  (Non Govermental Organization) 

NGO atau Non Govermental Organization adalah Gerakan 

sosial yang berada di luar struktur pemerintah, memiliki fungsi 

kontrol, fasilitator dan mitra pemerintah dan melakukan advokasi 

atas persoalan-persoalan sosial-politik dan pembangunan. World 

Bank, mendefenisikan NGO sebagai ―organisasi swasta yang 

menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, 

mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, 

menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan 

pengembangan masyarakat‖. Dalam sebuah dokumen penting 

World Bank, Working With NGOs, disebutkan, ―Dalam konteks 

yang lebih luas, istilah NGO dapat diartikan sebagai semua 

organisasi nirlaba (non-profit organization) yang tidak terkait 

dengan pemerintahan. NGO pada umumnya adalah organisasi 

berbasis nilai (value-based organizations) yang bergantung 

kepada, baik sebagian atau keseluruhan, bantuan amal 

(charitable donations) dan pelayanan sukarela (voluntary 

service). 

Menurut Philip Eldrige, NGO dapat dikelompokkan 

menurut Skop kegiatannya yaitu: 

1. Development NGO 

Kategori  ini berkaitan dengan organisasi yang 

memusatkan perhatiannya pada program  pengembangan 

masyarakat konvensional, yaitu irigasi, air minum, pusat  
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kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk 

pembangunan ekonomi  lainnya. 

2. Mobilization NGO 

NGO memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan 

mobilisasi rakyat miskin. Isu-isu yg diusung misalnya yang 

berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, status 

perempuan, hak-hak  hukum atas kepemilikan tanah, hak-

hak  pedagang kecil, tunawisma dan penghuni  liar dikota-

kota besar. 

Selain itu Eldrige juga mengelompokan NGO dalam 

konteks hubungan dan Jarak dengan pemerintah, sebagai berikut: 

a. High Level Partner Ship: Grassroots Development 

LSM yang masuk kategori ini pada prinsipnya sangat 

partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pembangunan daripada yang bersifat 

advokasi. Kegiatan LSM ini tidak bersinggungan dengan 

proses politik, namun mereka mempunyai perhatian yang 

besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. LSM jenis 

ini umumnya tidak begitu besar dan banyak bersifat local 

b. High Level Politics: Grassroot Mobilization 

LSM dalam katagori ini mempunyai kecenderungan untuk 

aktif dalam kegiatan politik, menempatkan perannya sebagai 

pembela masyarakat baik dalam upaya perlindungan ruang 

gerak maupun terhadap isu-isu kebijakan yang menjadi 

wilayah perhatiannya contohnya adalah LP3ES, WALHI, 

YLKI, YLBHI.  

Mereka pada umumnya tidak begitusaja dapat bekerjasama 

dengan pemerintah. LSM dalam kategori ini bersifat 

advokatif, terutama dalam memobilisasi masyarakat guna 

mendapat tempat dalam kehidupan politik. 

c. Empowerment at the Grassroot 

LSM dalam kategori ini pusat perhatiannya pada usaha 

peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat akar 

rumput akan hak-haknya. Mereka tidak berminat untuk 

mengadakan kontak dengan pejabat pemerintah, mereka 

percaya bahwa perubahan akan muncul sebagai akibat dari 
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meningkatnya kapasitas masyarakat, bukan sesuatu yang 

berasal dari pemerintah. 

Menurut pengelompokan NGO yang dilakukan oleh 

Eldright makan dapat kita simpulkan bahwa Greenpeace 

merupakan salah satu NGO yang bersifat Mobilization NGO. 

Hal ini karena Greenpeace sebagai salah satu NGO yang 

memusatkan perhatiannya pada isu-isu yang berhubungan 

dengan ekologi atau lingkungan. Selain itu Grenpeace juga dapat 

digolongkan sebagai High Level Partnership: Grassroots 

Mobilization , hal ini karena Greenpeace memiliki kegiatan yang 

aktif dan partisipatif terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi di 

Inodenesia serta berusaha dan mengupayakan agar masyarakat 

Indonesia peka terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan. 

Pergerakan Greenpeace lebih bersifat Advokatif karena 

Greenpeace selalu memberikan pembelaan dan dukungan yang 

aktif dalam isu-isu lengkungan terutama pembukaan lahan 

kelapa sawit di Riau yang dapat mengakibatkan kebakaran dan 

kerusakan ekosostem alam, selain itu Greenpeace aktif dalam 

menyerukan dan memobilisasi pergerakannya untuk merubah 

kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggapi ekspansi 

perusahaan Wilmar seperti penekanan penggunaan lahan hak 

guna produksi serta penerapan AMDAL. Tuntutan greenpeace 

kepada pemerintah hanya ditunjukan sesuai dengan perlindungan 

lingkungan dimana hal tersebut merupakan Visi dan Misi dar 

Greenpeace.  Greenpeace bukanlah sebuah gerakan politik yang 

berada di Indonesia, Greenpeace menggunakan para anggotanya 

serta masyarakat yang sadar akan lingkungan untuk bersama-

sama dalam mengingatkan pemerintah dan menyadarkan 

pemerintah akan bahaya dari pembukaan lahan kelapa sawit dari 

pembakaran secara ilegal. 
 

D. Hipotesa 
Peran Greenpeace  dalam mempengaruhi kebijakan 

pemerintah Indonesia ialah melalui: 

1. Melakukan Corporate Campaign terhadap perusahaan-

perusahaan penerima minyak kelapa sawit Wilmar seperti 

P&G, Kratf, Unilever dan lain-lain untuk menghentikan 

keterlibatan dalam melakukan perusakan hutan. 
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2. Melakukan kampanye nol-deforestasi agar proses 

penghacuran hutan yang dilakukan Wilmar dihentikan 

3. Advokasi dan Penyadaran masyarakat indonesia untuk lebih 

sadar terhadap kerusakan lingkungan akibat kebakaran 

Hutan oleh Wilmar 

E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dan sasaran dari penulis skripsi ini adalah: 

1. Membahas secara ilmiah tentang peranan Greenpeace 

sebagai LSM di Indonesia dalam menangani kasus 

kerusakan Hutan akibat perluasan lahan kelapa sawit oeh 

WILMAR 

2. Menjawab rumusan masalahserta membuktikan hipotesa. 

3. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama selama 

masa perkuliahan agar dapat menjelaskan permasalahan 

dengan teliti 

4. Memenuhi kewajiban akademis untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Strarta Satu (S1) di jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
 

F. Unit Analisa 
Subjeknya sendiri adalah Greenpeace, dalam perananya 

menangani kerusakan hutan akibat pembukaan lahan kelapa 

sawit oleh Wilmar pada tahun 2014. 
 

G. Jangkauan Tahun Penelitian 
Demi memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian 

maka peneliti mengabil jangkauan penelitian guna 

mempersempit batasan materi yakni pada tahun 2014 ketika isu 

kebakaran hutan di Indonesia mulai meresahkan dunia hingga 

pada tahun 2016.  
 

H. Metodologi Penelitian 
Penulis menggunakan pendekatan Deskriptif dengan 

mencari sumber-sumber data melalui studi pustaka, jurnal, media 

cetak dan laporoan dari internet maupun buku cetak. Karena 

pendekatan melalui pendekatan deskiptif ini akan memberikan 
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data yang spesifik mengenai peran Greenpeace di Indonesia 

terutama dalam kasus Wlmar. 
 

I. Sistematika Penulisan 
BAB I :  Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar  

belakang masalah, rumusan masalah, kerangka 

teori, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan 

penelitian, teknik pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  Bab ini akan dipaparkan mengenai sejarah dan  

kiprah Greenpeace sebagai NGO Global. 

BAB III :  Bab ini akan menjelaskan mengenai kasus Kelapa   

Sawit di Indonesia yang berhubungan dengan 

Wilmar 

BAB IV :  Disini akan mulai masuk pada pembahasan  

mengenai peran Greenpeace dan cara Greenpeace 

dalam mengatasi dampak kerusakan hutan oleh 

Wilmar 

BAB V :  Kesimpulan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




