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BAB V 
KESIMPULAN 

 

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. 

Greenpeace hadir di Indonesia pada 2005, Greenpeace 

Indonesia memfokuskan kampanyenya pada beberapa persoalan 

yakni persoalan kehutanan, energi, air dan kelautan. 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. 

Salah satu aktor yang berperan besar bagi aju deforestasi hutan 

Indonesia ialah Wilmar. Wilmar 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. 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. 

Sebelum menjadi sorotan pada tahun 2014 akibat kebakaran 

hutan di Riau, Wilmar 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 
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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 

melaksanakan atau menunggu persetujuan dari dampak lingkungan 

hidup yang diwajibkan secara hukum, Pembabatan gambut dan hutan 

tropis tanpa izin yang diwajibkan secara hukum. 

Grup Wilmar mengakumulasi mulai pemilik lahan, membeli 

CPO dari perusahaan menengah dan kecil, hingga mendapatkan 

keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan. Salah satu bukti 

kebakaran hutan yang dilakukan oleh Wilmar di Jambi ialah bahwa 

sebagian beasar perusahaan besar, sedang maupun kecil memberikan 

hasil sawitnya kepada Wilmar atau menjadi pemasok 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.  

Sebagai NGO yang beregerak dalam bidang lingkungan, 

Greenpeace berusaha untuk menghentikan laju deforestasi hutan 

Indonesia dengan menekan pemerintah melalu beberapa cara yakni 

dengan cara protes, Konfrontase damai dan kampanye lingkungan 

serta advokasi dan penyadaran masyarakat kepada lingkungan.  

Coroporate campaign-Protes yang dilakukan Greenpeace 

dengan cara Pembentangan spanduk, sekaligus juga 

pendokumentasian habitat harimau yang rusak akibat konsesi—yang 

bertentangan dengan aturan RSPO. 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 pada tahun 2013. Selain 

itu Greenpeace melakukan aksi pencoretan terhadap tiga kapal 

pengangkut minyak mentah (CPO) dan satu tongkang pengangkut 

kayu log yang tengah lego jangkar dan berlabuh di Dermaga baru 
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Pelabuhan Dumai. Aktivis Greenpeace juga melakukan aksi 

penghadangan kapal Gran Couva Hongkong pengangkut minyak 

mentah milik Wilmar. 

Greenpeace yang merupakan NGO dengan menekankan 

konfrontase damai terhadap lingkungan tanpa kekerasan juga 

melakukan aksi damai seperti 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. Dalam hal ini Greenpeace 

melakukan konfrontasi damai dengan meakukan tuntutan mengenai 

rencana penanggulangan api. 

Usaha Greenpeace yang terakhir ialah advokasi dan 

penyadaran masyarakat kepada lingkungan dengan cara merilis data 

persebaran titik api pada lahan konsensi hutan 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. 

 Melalui beberapa Usaha Greenpeace dalam mempengaruhi 

kebijakan pemerintah Indonesia, Greeenpeace telah mendapatkan 

hasil yakni pada 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. 

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian 

menerbitkan surat edaran yang memerintahkan perusahaan untuk 

menutup kanal-kanal pengeringan lahan gambut. Surat edaran 
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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. 




