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BAB IV 

PERAN DAN CARA GREENPEACE UNTUK 
MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH 

INDONESIA 
 

Pada bab ini, penulis membahas mengenai peran dan cara 

Greenpeace dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia 

dalam permasalahan kebakaran Hutan terutama yang disebabkan 

oleh Wilmar. Selain itu pada bab ini juga diberikan secara singkat 

kebijakan pemerintah Indonesia setelah mendapatkan protes dan 

konfrontasi dari Greenpeace mengenai kebakaran hutan yang terjadi 

di Indonesia 
 

A. Peran Greenpeace Bagi Lingkungan Di Indonesia 
Greenpeace merupakan salah satu NGO yang berada di 

dunia yang memiliki konsen dan tujuan untuk melindungi alam 

baik di dunia dan juga di Indonesia. Menurut konsep NGO 

bahwa 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 Greenpeace merupakan NGO yang yang aktif 

dalam gerakan sosial penyadaran lingkungan yang berada di luar 

struktur pemerintah, hal itu dapat dibuktikan dengan penolakan 

Greenpeace mendapatkan sumbangan dana untuk kampanye 

lingkungan dari Pemerintah, hal itu dimaksudkan Greenpeace 

agar Greenpeace menjadi LSM yang terbebas dari politik dan 

kepentingan pemerintah.  

Pengelompokan NGO baik menurut skop kegiatan, 

konteks hubungan dan jarak dengan pemerintah yang dilakukan 

oleh Eldright a 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. Greenpeace memiliki kegiatan 

yang aktif dan partisipatif terhadap isu-isu lingkungan yang 

terjadi di Inodenesia serta berusaha dan mengupayakan agar 
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masyarakat Indonesia peka terhadap perubahan dan kerusakan 

lingkungan. 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. 

Menurut Grenpeace, 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 

kehutanan, energi, air dan kelautan. Kampanye kehutanan 

terutama hutan gambut terkait dengan pemanasan 

global/perubahan iklim (Lestari, 2011). Salah satu bentuk 

kebakaran hutan Indonesia yang akhirnya menjadi sorotan 

Global ialah kebakaran Hutan di Riau oleh perusahaan besar 

yang bergerak dalam bidang kelapa sawit yakni Wilmar pada 

tahun 2014.  

Krisis kebakaran di Indonesia, hasil dari penghancuran 

hutan dan lahan gambut secara besar-besaran, telah 

menempatkan industri perkebunan Indonesia dalam sorotan 

masyarakat global. Permintaan global terhadap minyak sawit 

telah memicu perluasan sektor perkebunan yang cepat di 

Indonesia. Selama dua puluh lima tahun terakhir, produksi 

minyak sawit Indonesia telah meningkat hampir enam kali lipat. 

Kini Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di 

dunia. Prestasi ini dicapai dengan mengorbankan lingkungan 

hidupnya. Menurut angka yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Kehutanan, 31 juta hektar hutan hujan Indonesia telah hancur 

sejak tahun 1990 – daerah hampir seluas negara Jerman 

(Greenpeace, 2015). Indonesia kini secara resmi telah 

melampaui Brasil sebagai negara dengan laju deforestasi 
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tertinggi di dunia. Saat ini, hanya setengah dari lahan gambut 

Indonesia yang masih berhutan. 

Peran Greenpeace secara umum di seluruh dunia termasuk 

Indonesia ialah menyelidiki, mengekspose, memperjuangkan 

solusi bersama dan advokasi, hal ini diungkapkan oleh 

Greenpeace dengan pernyataanya “We defend the natural world 

and promote peace by investigating, exposing, and confronting 

environmental abuse, championing environmentally responsible 

solutions, and advocating for the rights and well-being of all 

people” (Breva, 2016).  

Greenpeace sebagai NGO independen secara aktif 

melakukan investigasi lingkungan terhadap daerah yang 

mengalami kebakaran hutan. Greenpeace melaporkan bahwa 

beberapa perusahaan terus saja mengeringkan dan membakar 

hutan gambut untuk perkebunan kelapa sawit. Kunjungan 

lapangan ke Riau di bulan Februari dan Maret tahun 2008  

mengungkap dua perusahaan baru yang beroperasi tanpa ijin di 

Kabupaten Indragiri Hulu yang mana salah satunya ialah 

Wilmar. 

Menurut Kepala Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace 

Internasional, Bustar, tindakan Greenpeace dalam mengekspos 

kerusakan lingkungan telah dilakukan Greenpeace pada 

perusahaan besar di dunia seperti Rusia, hingga akhirnya 

Greenpeace terpanggil untuk ikut mengekspose kerusakan hutan 

di Indonesia oleh Wilmar  (Siaran Press Greenpeace, 2013). 

"Greenpeace memiliki sejarah dalam mengekspos 

ilegalitas dan pelanggaran lingkungan berat terkait dengan 

perusahaan—dari perusahaan minyak raksasa Rusia di Kutub 

Utara, yang berbuntut pada penangkapan 28 aktivis kami dan 2 

orang videografer dan fotografer freelance,yang saat ini berada 

di penjara, hingga mengubah perusak hutan seperti APP di 

Indonesia. Tantangan untuk Wilmar dan perusahaan 

konsumennya untuk memperbaiki tindakan mereka. Greenpeace 

akan terus berdiri dengan jutaan orang di wilayah tersebut, yang 

menderita akibat kerusakan hutan," 
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Investigasi Greenpeace mengungkapkan merek-merek 

produk rumah tangga termasuk Colgate Palmolive, Mondelez 

Internasional, raksasa biofuel Neste Oil, Procter & Gamble, 

produsen perawatan pribadi Reckitt Benckiser dan beberapa 

perusahaan lain terungkap membeli minyak sawit kotor yang 

dicuci ke pasar global oleh Wilmar. 

Sektor kelapa sawit merupakan penyebab terbesar 

deforestasi di Indonesia juga sebagian besar hutan yang 

dijadikan konsesi kelapa sawit di Sumatera selama 2009-2011 

teridentifikasi sebagai habitat harimau. Sektor perkebunan 

adalah ancaman utama bagi harimau Sumatera, dengan perkiraan 

hingga 1 juta hektar habitat primer harimau telah dialokasikan 

untuk konsesi. 

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. Laporan itu juga 

mendokumentasikan perkebunan kelapa sawit ilegal di dalam 

kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, yang hasil panennya 

terlacak masuk ke pabrik Wilmar, selain juga menyediakan 

bahan baku rantai pasokan minyak sawit Indonesia. Perkebunan 

kelapa sawit mendorong kehancuran hutan di Taman Nasional 

Tesso Nilo, berdasarkan analisis pemetaan Greenpeace, hingga 

saat ini hutan di kawasan tersebut hanya tersisa seperempatnya 

(Siaran Press Greenpeace, 2013). 

Greenpeace sebagai NGO terdepan dalam hal melindungi 

hutan Indonesia menginginkan perusahaan Wilmar berhenti 

mencuci minyak sawit kotor ke pasar global, melalui advokasi 

demi memperjuangkan solusi bersama, termasuk mendesak 

merek produk rumah tangga segera membersihkan rantai 

pasokan dari sumber-sumber sawit tak jelas. Dalam laporan itu, 

Kelompok Kerja (Asian Agri Cargill, Forest Peoples 

Programme, Golden Agri-Resources, Greenpeace, IOI 

Corporation Berhad, KLK, Musim Mas, Rainforest Action 

Network, Sime Darby, TFT, Unilever, Union of Concerned 

Scientists, Wilmar International, WWF) telah menyetujui 

seperangkat peraturan untuk menerapkan komitmen bersama 
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perusahaan-perusahaan atas nol deforestasi di kegiatan produksi 

kelapa sawit dan rantai pasok (Siaran Pers Greenpeace, 2016).  

Anggota Kelompok telah bekerja bersama-sama untuk 

membuat rekomendasi yang menghasilkan sebuah peta jalan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada, secara 

kolaboratif dan terintegrasi. Greenpeace memberikan beberapa 

rekomendasi, yakni (Siaran Pers Greenpeace, 2016): 

1. Elemen-elemen fundamental dalam metodologi penyatuan 

yang melindungi hutan HCS (High Carbon Stock), gambut 

dan area HCV (High Conservation Value), termasuk 

stratifikasi kehutanan dan pembuatan keputusan di ―hutan 

regenerasi muda‖ di dalam lanskap terfragmentasi, peran 

karbon, dan implementasi besar FPIC, dan persyaratan sosial 

lainnya. 

2. Maksud untuk melakukan proses integrasi institusional dan 

fungsional HCS dengan HCV RN 

3. Mengembangkan sebuah peta jalan untuk menyelesaikan 

isu-isu besar melalui sebuah proses yang kolaboratif 

Rekomendasi akan dimasukkan ke dalam Perangkat 

HCSA (The High Carbon Stock Approach) yang direvisi dan 

anggota Kelompok Kerja berkomitmen untuk melakukan 

implementasi lanjutan dari rekomendasi-rekomendasi ini, dan 

untuk menyasar isu penting yang masih belum terakomodasi 

melalui perjanjian di Kelompok Pengarah HCSA. Sebagai 

tambahan, perjanjian ini akan tercermin dalam kebijakan dan 

posisi organisasi-organisasi yang mendorong perjanjian ini dan 

perangkat HCSA yang sudah direvisi akan diimplementasikan 

oleh perusahaan-perusahaan. 

 

B. Cara Greenpeace menyadarkan pemerintah Indonesia 
1. Corporate Campaign - Protes 

Menurut  Grenpeace konversi hutan dan lahan gambut 

yang demikian pesat untuk perkebunan kelapa sawit dan 

merupakan pendorong deforestasi terbesar di Indonesia. 

Karbon yang dilepaskan oleh kegiatan ini membuat 

Indonesia menjadi pengemisi gas rumahkaca ketiga terbesar 

di dunia. Sebagian besar ekspor minyak kelapa sawit dari 
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Indonesia bertujuan ke Cina, Eropa dan India. Tidak salah 

jika Greenpeace sebagai NGO yang berfokus pada 

kelestarian lingkungan melakukan banyak upaya untuk 

menghentikan kerusakan lingkungan yang terjadi di muka 

bumi, salah satunya dengan cara protes. Greenpeace melihat 

bahwa Wilmar merupakan tokoh yang paling signifikan 

dalam kerusakan hutan di Indonesia melalui oprasi perluasan 

lahan kelapa sawitnya. 

Greenpeace menuntut Wilmar agar berhenti mencuci 

minyak sawit kotor ke pasar global, termasuk menuntut 

merek produk rumah tangga segera membersihkan rantai 

pasokan mereka. Greenpeace Indonesia juga telah 

membentangkan spanduk guna menantang Wilmar untuk 

memilih perlindungan hutan, bukan pegrusakan.  

Pembentangan spanduk, sekaligus juga pendokumentasian 

habitat harimau yang rusak akibat konsesi—yang 

bertentangan dengan aturan RSPO, dilakukan pada 20 

Oktober 2013 di konsesi milik Wilmar di Jambi. 

Aksi protes lain yang dilakukan oleh Greenpeace ialah 

ketika aktivis Greenpeace mengenakan kostum harimau 

sembari mengusung spanduk saat melakukan aksi protes 

terhadap Wilmar Internasional di salah satu gedung 

perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis, 

(14/11/2013). Selain menuntut Wilmar Internasional sebagai 

salah satu pelaku industri minyak kelapa sawit terbesar di 

dunia menghentikan perusakan habitat Harimau Sumatera, 

Greenpeace juga mendesak Wilmar Internasional segera 

membersihkan rantai pasokan mereka dan turut 

berpartisipasi aktif melindungi hutan dan harimau sumatera 

yang kini tengah diambang kepunahan (Adiguna, 2013). 

Demi menjaga lingkungan, Greenpeace terus berupaya 

melakukan  protes meskipun protes tersebut dapat terbilang 

berbahaya seperti pada November tahun 2008, aktivis 

lingkungan Internasional Greenpeace yang melakukan aksi 

pencoretan terhadap tiga kapal pengangkut minyak mentah 

(CPO) dan satu tongkang pengangkut kayu log yang tengah 
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lego jangkar dan berlabuh di Dermaga baru Pelabuhan 

Dumai.  

Aktivis Greenpeace juga melakukan aksi 

penghadangan kapal Gran Couva Hongkong pengangkut 

minyak mentah milik Wilmar Group yang tengah bersiap-

siap meninggalkan Dumai menuju Belanda. Aksi 

penghadangan itu hanya di lakukan seorang aktivis 

Greenpeace dengan cara mengunci dirinya pada rantai 

jangkar. Akibatnya kapal tidak bisa berlayar, karena jika 

jangkar di tarik, aktivis Greenpeace bisa merenggangkan 

nyawannya. Hingga berita ini di turunkan, aksi kunci diri 

pada rantai jangkar Kapal Gran Couva masih di lakukan. 

Dua aksi nekat yang di lakukan Greenpeace itu 

merupakan bentuk protes terhadap pengrusakan hutan dan 

lahan gambut yang terus saja terjadi di Indonesia. Salah satu 

biang pengrusakan hutan dan lahan gambut adalah industri 

kelapa sawit seperti Wilmar dan Simar Mas.  

Untuk melancarkan aksi protesnya, aktivis Greenpeace 

menggunakan tiga boat karet cepat, masing-masing Africa 

Quen, Suziqiu dan Nouvurania. Boat karet itu di turunkan 

dari atas Kapal MV Esperanza yang tengah lego jangkar 

sekitar 2 mill laut dari Pelabuhan Dumai.  

Aksi pencoretan yang di lakukan 12 orang aktivis 

Greenpeace di mulai sekitar pukul 06.30 WIB hingga pukul 

09.00 WIB. Kapal pertama yang menjadi target adalah Gran 

Couva yang sedang melakukan pengapalan minyak mentah 

sekitar 1 mill laut dari Pelabuhan Dumai. Dinding kapal di 

tulis Forest Crime menggunakan cat air berwarna kuning.  

Kemudian aksi berlanjut ke kapal Smoot Sea 4 

Bangkok dan Victrory Prima Jakarta yang tengah sandar di 

Dermaga Baru Pelabuhan Dumai. Di Kapal Smoot Sea 4 

aktivis Greenpeace mencoret dengan tulisan Forest Crime 

dan Kapal Victory Prima dengan tulisan Climate Crime. 

Aksi kemudian di teruskan terhadap tongkang Syukur 06 

Samarinda pengangkut kayu log yang juga tengah bersandar 

di Dermaga baru Pelabuhan Dumai. Di tongkang aktivis 

Greenpeace menuliskan Forest Crime sebagai bentuk 
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protesnya.Siang harinya, sekitar pukul 13.00 aktivis 

Greenpeace mulai melakukan aksi kunci diri pada jangkar 

kapal Gran Couva yang akan mengangkut minyak mentah 

milik Wilmar Group. Aksi ini hanya di lakukan seorang 

aktivis Greenpeace, meskipun sekitar pukul 18.00 WIB, 

aktivis yang melakukan aksi saling bergantian. Saat aksi 

berlangsung Kapal Partoli Polisi Perairan tampak berputar 

melakukan pemantauan (Aksi Greenpeace, 2008). 

Juru Kampanye Greenpeace Asia Tenggara, Bustar 

Maitar menegaskan, aksi yang di lakukan Greenpeace itu 

untuk menyoroti buruknya dampak yang ditimbulkan oleh 

industri kelapa sawit dan industri penebangan terhadap 

ekosistem lahan gambut dan hutan Indonesia, serta terhadap 

iklim global  (Sriwijaya Post, 2008). 
 

2. Konfrontase dan kampanye lingkungan 
Greenpece adalah suatu organisasi lingkungan global 

yang didirikan di Vancouver, British Columbia, Canada pada 

1971. Sebuah organisasi internasional yang berkampanye 

untuk kampaye lingkungan secara global. Greenpeace 

dikenal menggunakan aksi langsung tanpa kekerasan 

konfrontasi damai dalam melakukan kampanye untuk 

menghentikan pengujian nuklir di angkasa dan bawah tanah, 

juga dengan kampanye menghentikan penangkapan ikan 

paus besar-besaran. Pada tahun-tahun berikutnya fokus 

organisasi mengarah ke isu lingkungan lainnya, seperti 

penggunaan pukat ikan, pemanasan global dan rekayasa 

genetika. 

Dalam menanggapi keasus kebakaran hutan yang 

dialami di Indonesia oleh perusahaan perusahaan MNC, 

Greenpeace melakukakan konfrontasi dalam melawan 

perusahaan profit tersebut dengan mengajukan tuntutan 

moratorium dan menyoroti titik api yang mereka sebabkan 

dalam usahanya membuka lahan kelapa sawit. Greenpeace 

juga menyerukan industri perkebunan indonesia segera 

menanggulangi api dan menjalankan solusi kebakaran 

jangka panjang.  
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Dalam hal ini Greenpeace melakukan konfrontasi 

damai dengan meakukan tuntutan mengenai rencana 

penanggulangan api, yaitu sebagai berikut (Greenpeace, 

2015):  

a. Semua perusahaan dan pemasok harus segera 

menghentikan pembukaan hutan dan pembangunan lebih 

lanjut di lahan gambut. Pemantauan aktif kepada 

pemasok diperlukan untuk memastikan kepatuhan ini. 

Perusahaan  pembeli perlu menangguhkan perdagangan 

dengan pemasok yang masih membuka hutan dan 

mengeringkan lahan gambut. 

b. Membasahi kembali lahan gambut atau menerapkan 

langkah pengelolaan air lainnya di lahan gambut dengan  

berdasarkan pada saran dari ahli gambut independen 

untuk mengurangi risiko kebakaran.  

c. Mendukung inisiatif ―Satu Peta‖ melalui publikasi peta 

menyeluruh balik dari konsesi yang dimiliki atau konsesi  

pemasok melalui sistem pemantauan peringatan milik 

Global Forest Watch.  

d. Mendukung penghentian pembukaan hutan dan  

pembangunan di atas lahan gambut di indonesia dan  

bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk 

mewujudkannya 
 

3. Advokasi dan Penyadaran Masyarakat Terhadap 
Lingkungan 

Greenpeace adalah organisasi kampanye global yang 

independen yang bertindak untuk mengubah sikap dan 

perilaku masyarakat guna melindungi dan melestarikan 

lingkungan hidup serta mengusung perdamaian. 

Pada 29 Oktober 2015 yang lalu, Greenpeace merilis 

data sebaran titik api yang sebagian besar berada di berbagai 

konsesi hutan dan lahan. Pada perkebunan kelapa sawit, 

Greenpeace mendapati sebanyak 18.203 titik api di dalam 

909 konsesi, dimana 42% dari sebaran titik api  berada di 

wilayah gambut. Dari 909 konsesi tersebut, 429 konsesi 

diantaranya dikuasai oleh 75 grup usaha sedangkan 330 

lainnya belum dapat diidentifikasi. 
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 Dari ke 75 grup tersebut terlacak 5.788 titik api 

(32%), dimana terdapat delapan grup yang teridentifikasi 

titik api yaitu: WILMAR (469), Korindo (421), GAR (370), 

Bakrie (361), Musim Mas (306), Perkebunan Nusantara 

(266), Sime Darby (264), IOI (207). Total hutan dan lahan 

yang terbakar sudah sebesar 2.089.911 hektare.  

Hingga 20 Oktober 2015, BNPB mencatat lahan 

gambut yang terbakar paling banyak terjadi di Kalimantan 

dengan luas 267.974 hektare, dimana penyumbang besar 

besaran lahan gambut yang terbakar aalah Provinsi 

Kalimantan Tengah dengan 196.987 hektare. Karhutla  

paling banyak terjadi di Kabupaten Seruyan dan 

Kotawaringin Timur. Sedangkan, Sumatera berada di posisi 

kedua yaitu dengan 267.974 hektare, dengan lahan gambut 

yang terbakar di Sumatera Selatran sebanyak 144.410 

hektare.  

Karhutla paling banyak dimiliki oleh Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. Karhutla juga terjadi di Papua, yakni seluas 

31.214 hektare. Provinsi Merauke, Mappi, dan Boven Digul 

paling banyak terjadi karhutla. Menurut data BNPB, karhutla 

tahun 2015 tidak didominasi oleh lahan gambut, lahan non-

gambut pun juga ikut mendominasi, yaitu mencapai 

1.471.337 hektare  (CNN Indonesia, 2015). 

Hal ini ditempuh setelah Pemerintah Indonesia 

menyatakan belum mau membuka data perusahaan tersangka  

pembakaran hutan dan lahan kepada publik. Greenpeace 

merilis data tersebut adalah untuk mendorong  pemerintah 

agar membuka lebih luas lagi data dan informasi kebakaran 

hutan kepada publik. Data yang dirilis pemerintah menjadi 

acuan dalam menindaklajuti pelaku kebakaran hutan dan 

mencegah terjadinya kebakaran hutan di masa yang akan 

datang. 

Kebakaran hutan dan bencana asap tahun 2015 yang 

lalu adalah sebuah hal yang mengerikan bagi umat manusia. 

Lebih dari 43 juta orang terpapar asap berminggu-minggu 

dan bahkan mengambil korban 17 nyawa. Berakar dari 

proses pembukaan hutan secara masif dan pengeringan 
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gambut untuk perkebunan monokultur skala besar selama 

bertahun-tahun. Peta-peta terbaru kehutanan yang akurat pun 

sulit sekali didapatkan, bahkan informasi mengenai sebaran 

titik-titik api yang ada di berbagai konsesi perusahaan-

perusahaan perkebunan tidak tersedia untuk publik. Padahal 

informasi dan data  pengusahaan kawasan hutan dan gambut 

perlu dibuka seluas-luaskan karena publik berhak untuk 

tahu. 

Oleh karena itulah, Greenpeace menggelar kampanye 

untuk mendorong proses tranparasi informasi dan secara 

resmi telah meminta agar informasi mengenai kehutanan 

dibuka ke  publik atas nama Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP). Upaya tersebut akan terus 

dilakukan Greenpeace  bahkan termasuk apabila 

memerlukan langkah-langkah advokasi hukum (CSR 

Indonesia, 2015). 
 

C. Kebijakan Hutan Indonesia Yang Di Pengaruhi Greenpeace  
Usaha-usaha yang dilakukan oleh Greenpeace dalam 

menyelamatkan lingkungan Indonesia dari bahaya kebakaran 

hutan beserta dampak-dampaknya telah membuahkan hasil 

terhadap diberikannya kebijakan baru oleh pemerintah 

Indonesia. Akhir Oktober 2015, Presiden Joko Widodo berjanji 

untuk mengatasi salah satu penyebab utama krisis ini dengan 

menginstruksikan penghentian pembangunan lebih lanjut di atas 

lahan gambut, termasuk di dalam konsesi yang ada.  

Keputusan presiden bulan Oktober 2015 untuk melarang 

membangun apapun di atas lahan gambut bukanlah upaya 

pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatur 

sektor perkebunan. Moratorium penerbitan izin perkebunan baru 

di hutan primer atau lahan gambut diumumkan pada bulan Mei 

2011. Sebuah peta – yang terus mengalami revisi – diterbitkan 

untuk , menunjukkan daerah-daerah yang dimandatkan untuk 

dilindungi di bawah moratorium tersebut. Pemerintah Indonesia 

berulang kali mengutip moratorium ini sebagai upaya utama 

pemerintah untuk mengatasi deforestasi. Namun, kebijakan ini 

diabaikan secara terang-terangan oleh banyak perusahaan dan 

pejabat pemerintah daerah. Analisis Greenpeace menunjukkan 
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bahwa hampir seperlima deforestasi antara tahun 2011 dan 2013 

terjadi di daerah yang ditempatkan di bawah moratorium. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian 

menerbitkan surat edaran yang memerintahkan perusahaan untuk 

menutup kanal-kanal pengeringan lahan gambut. Surat edaran 

tersebut juga memerintahkan agar kawasan lahan gambut yang 

terbakar tidak boleh dikonversi menjadi perkebunan, namun 

untuk direhabilitasi. Awal November, pemerintah 

menyelenggarakan Konferensi Gambut Internasional yang 

berlangsung selama dua hari, di mana Wakil Presiden Jusuf 

Kalla mengumumkan program lima tahun untuk memulihkan 

hutan dan lahan gambut.Program ini akan mencakup 

pembentukan Badan Restorasi Lahan Gambut, yang didanai 

bersama oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dari donor 

internasional, termasuk US$2,9 juta yang dijanjikan ketika 

Presiden Obama dan Presiden Jokowi bertemu di Washington 

bulan Oktober 2015. 

Larangan Presiden Jokowi atas ekspansi lebih lanjut di 

lahan gambut memiliki banyak potensi, tidak hanya untuk 

membantu mencegah krisis kebakaran di masa depan, namun 

juga untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia. 

Namun, apakah langkah-langkah ini dapat sungguh-sungguh 

membantu melindungi hutan dan lahan gambut Indonesia, akan 

bergantung kepada kemampuan presiden untuk 

mengimplementasikan dan menegakkan keputusan tersebut di 

seluruh jajaran kementerian dan tingkat pemerintahan, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberhasilannya 

berarti mampu mengatasi kepentingan-kepentingan yang 

mempengaruhi para menterinya dan mereka yang masih 

berpegang pada praktek atau usaha pengrusakan yang telah 

menjadi dasar dari bencana dan berdampak pada sebagian besar 

warga Indonesia. Ini hanya akan terjadi dengan dukungan dari 

perusahaan sektor perkebunan yang progresif dan para 

konsumen mereka  (Greenpeace, 2015) . 

Greenpeace sebagai NGO yang bergerak dalam isu 

lingkungan di dunia dan Indonesia, akan tetap mengawal 
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berjalannya kebijakan yang telah dikeuarkan oleh pemerintah 

untuk tetap menjaga eksistensi lingkungan yang ada.  

 

 

 

 

 

 

  




