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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Terlaksananya United Nations Conference in Human Environtment tahun 

1972 di Stockholm menjadikan isu lingkungan hidup pertama kali diangkat 

sebagai agenda dalam hubungan internasional.
1
 Konferensi tersebut 

mengupayakan agar masyarakat dunia memiliki rasa keprihatinan terhadap 

lingkungan yang ditempatinya dengan cara menjaga kestabilan lingkungan hidup 

yaitu tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan agar kebutuhan di 

masa kini dan masa yang akan datang tercukupi.
2
 Kemunculan isu lingkungan 

hidup menjadi fokus global dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu,
3
 berakhirnya 

rivalitas ideologi dan militer antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, 

kesadaran publik dan media terhadap penurunan kualitas lingkungan global, dan 

faktor yang terakhir yaitu para epistemic communities
4
 yang memberikan hasil-

hasil penelitian mereka terkait kerusakan lingkungan dan bagaimana 

mengatasinya. 

                                                             
1 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2011, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 143. 
2 United Nations, Report of The United Nations Conference on The Human Environtment, diakses 

dalam http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf (9/11/2017, 7:54 WIB). 
3Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, Op.Cit, hal. 130-131. 
4 Epistemic communities merupakan sekumpulan para ilmuwan atau peneliti yang menyumbang 

data faktual di lapangan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam proses pembuatan 

kebijakan. 

http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf
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Munculnya isu lingkungan hidup juga disebabkan oleh adanya proses 

globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan yang cukup besar dalam 

pembangunan ekonomi suatu negara yang meningkatkan ketergantungan antara 

negara berkembang dengan negara maju.
5
 Pembangunan di berbagai sektor guna 

menunjang perekonomian di suatu negara inilah yang terkadang mengabaikan 

permasalahan lingkungan.  

Penanganan sumber daya alam yang semakin menipis dan terbatas dengan cara 

yang tidak efektif pada akhirnya menganggu keseimbangan ekosistem 

lingkungan. Akibat terganggunya keseimbangan ekosistem maka akan 

menimbulkan resiko perusakan terhadap lingkungan. Upaya untuk mencegah 

degradasi lingkungan dibutuhkan aktivitas pembangunan yang didasari oleh 

pertimbangan antara pelestarian lingkungan dengan sumber daya alam yang 

tersedia. Pelaksanaan pembangunan untuk mengembangkan serta meningkatkan 

kemampuan lingkungan dan sumber daya alam, agar lingkungan mampu 

menjalankan sustainable development dibutuhkan perencanaan pembangunan 

yang berwawasan lingkungan (eco development).
6
 

Kekhawatiran manusia atas permasalahan lingkungan hidup saat ini dapat 

dilihat dari munculnya berbagai gerakan masyarakat yang berbasis lingkungan. 

Munculnya gerakan lingkungan hidup di tahun 60-an disebabkan oleh degradasi 

lingkungan yang terjadi akibat aktivitas ekonomi setelah Perang Dunia kedua.
7
 

                                                             
5 Robert Jackson and Georg Sorensen, 2009, Pengantar Studi Hubungan Internasional. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 272-273. 
6 Harun M. Husein, 1992, Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 

Jakarta: Bumi Aksara, hal. 2 
7 Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi dan Teori Hubungan Internasional, Bandung: Refika Aditama, 

hal. 344. 
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Gerakan kepedulian lingkungan oleh berbagai komponen masyarakat ini 

merupakan harapan agar bumi yang ditempati manusia saat ini dapat memberikan 

kehidupan yang nyaman dan terhindar dari kerusakan. Salah satu contoh gerakan 

kepedulian lingkungan tersebut berbentuk organisasi lingkungan yaitu 

Greenpeace sebagai aktor non-negara berbentuk organisasi non-pemerintahan 

(NGO) yang bergerak dalam bidang perdamaian lingkungan.  

Dengan prinsip tanpa kekerasan, independensi sumber keuangan, konfrontasi 

langsung dan kekuatan aksi bersama, Greenpeace berusaha untuk mempengaruhi 

perilaku pemerintahan dan pengusaha yang mengabaikan lingkungan.
8
 Lebih 

lanjut, sebagai NGO, Greenpeace secara resmi masuk di kawasan Asia Tenggara 

pada tahun 2000 dengan melihat banyaknya populasi spesies tanaman dan hewan 

yang berada di kawasan ini, namun menjadi terancam karena adanya perubahan 

iklim dan deforestasi.
9
 Hal inilah yang mendasari fokus utama kampanye 

Greenpeace di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia yaitu melindungi 

hutan Indonesia dan revolusi energi.
10

 

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Greenpeace, Indonesia merupakan 

penyumbang emisi gas karbon tingkat global ketiga setelah Amerika Serikat dan 

Tiongkok, sekitar 80% dari emisi tersebut merupakan hasil dari pembakaran 

hutan.
11

 Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia sebenarnya 

                                                             
8 Greenpeace Internasional, Our Core Values, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/international/en/about/our-core-values/ (30/5/2016, 17:53 WIB). 
9 Tentang Kami, diakses dalam http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/ (25/5/2016, 08:50 

WIB). 
10 Greenpeace Asia Tenggara, diakses dalam http://www.greenpeace.org/seasia/about-us/ 

(31/10/2017 18:12 WIB).  
11 WRI 2008, Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 6.0 dalam  Hutan Tropis 

Indonesia dan Krisis Iklim diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/international/en/about/our-core-values/
http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/
http://www.greenpeace.org/seasia/about-us/
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bermasalah dari pengeluaran izin yang tumpang tindih oleh pemerintah yang 

menyulitkan pemantauan di lapangan.
12

 Pengeluaran izin kepada perusahaan 

industri minyak kelapa sawit yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan 

inilah terkadang menimbulkan permasalahan baru. Hal ini membuat masyarakat 

sulit untuk mengidentifikasi perusahaan mana yang bertanggung jawab dalam 

kasus pembakaran hutan dan lahan. Lahan milik para petani yang seharusnya 

dapat mereka gunakan terkena imbas dari pembukaan lahan kelapa sawit oleh 

perusahaan-perusahaan multi nasional. 

Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan tahun 2013, luas kawasan hutan 

dan perairan di Indonesia yaitu 129.425.443,29 hektar.
13

 Sekitar 41 juta hektar 

hutan alam diantaranya masih belum memiliki pengelolaan kelembagaan yang 

kuat sehingga banyak dilakukan perusakan hutan.
14

 Selain itu, Indonesia telah 

kehilangan tutupan hutan sekitar 4,5 juta hektar dengan laju deforestasi 1,3 juta 

hektar per tahunnya.
15

 Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa laju 

kerusakan hutan Indonesia memprihatinkan dan apabila laju deforestasi tersebut 

terus meningkat setiap tahunnya tanpa adanya upaya pencegahan dari pemerintah 

dalam pengelolaan perizinannya, maka hutan di Indonesia dalam beberapa tahun 

ke depan terancam.   

                                                                                                                                                                       
http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/report/2010/4/hutan-tropis-indonesia-krisi-

iklim.pdf (1/4/2016, 7:19 WIB). 
12 Rebecca Henschke, Ada Korupsi di Balik Kabut Asap Indonesia, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151017_indonesia_korupsi_asap  

(11/3/2016, 22:12 WIB).  
13 Kementerian Kehutanan, 2014, Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013, Jakarta: 

Kementerian Kehutanan, hal. 2. 
14 FWI Bogor, 2014, Potret Keadaan Hutan Indonesia (State of Indonesia’s Forest) 2009-2013, 

diakses dalam https://www.youtube.com/watch?v=zIdFxUHTedM (10/6/2016, 11:04 WIB). 
15 Ibid. 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/report/2010/4/hutan-tropis-indonesia-krisi-iklim.pdf%20(1/4/2016,%207:19
http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/report/2010/4/hutan-tropis-indonesia-krisi-iklim.pdf%20(1/4/2016,%207:19
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151017_indonesia_korupsi_asap%20%20(11/3/2016,%2022:12
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151017_indonesia_korupsi_asap%20%20(11/3/2016,%2022:12
https://www.youtube.com/watch?v=zIdFxUHTedM
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Tahun 2014 Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di 

dunia.
16

 Hal ini menjadikan sektor perkebunan memegang peran penting dalam 

perekonomian Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga harus mengorbankan hutan 

alamnya untuk konversi lahan gambut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. 

Selama proses pembukaan lahan tersebut, cara membakar hutan dan lahan yang 

dilakukan oleh pemilik lahan ini bertujuan untuk menghemat biaya konversi 

lahan.
17

 

Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 dinyatakan sebagai bencana asap 

terparah bagi Indonesia. Berdasarkan data dari World Bank, Indonesia mengalami 

kerugian ekonomi sekitar IDR 221 triliun akibat dari kebakaran lahan tahun 

2015.
18

 Hal ini semakin diperparah oleh faktor alam yaitu fenomena El-Nino yang 

membuat cuaca menjadi lebih kering dan menghambat turunnya hujan.
19

 Selain 

itu, lemahnya penegakkan hukum dilapangan, transparansi informasi, serta 

koordinasi yang tidak baik antar institusi pemerintahan menjadikan kasus 

kebakaran hutan dan lahan ini menjadi semakin parah. 

Salah satu aksi tanggap yang dilakukan Greenpeace sebagai bentuk mitigasi 

dan adaptasi lingkungan atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 

2015 tersebut dengan meluncurkan peta interaktif Kepo Hutan dan membentuk 

                                                             
16 Krystof Obidzinski, Berkas Fakta- Indonesia Pimpin Produksi Minyak Sawit Dunia, diakses 

dalam http://blog.cifor.org/17819/berkas-fakta-indonesia-pimpin-produksi-minyak-sawit-
dunia?fnl=id# (19/02/2017, 14:51 WIB) 
17 World Bank, The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia’s 2015 Fire Crisis, Indonesia 

Sustainable Landscapes Knowledge Note: 1, Februari 2016, hal. 1, diakses dalam 

http://documents.worldbank.org/curated/en/776101467990969768/pdf/103668-BRI-Cost-of-Fires-

Knowledge-Note-PUBLIC-ADD-NEW-SERIES-Indonesia-Sustainable-Landscapes-Knowledge-

Note.pdf (19/02/2017, 10:18 WIB). 
18 Ibid. 
19 DW, 2015, NASA: Kabut Asap Indonesia terparah dalam Sejarah, diakses dalam 

http://www.dw.com/id/nasa-kabut-asap-indonesia-terparah-dalam-sejarah/a-18756969 

(22/02/2017, 7:06 WIB). 

http://blog.cifor.org/17819/berkas-fakta-indonesia-pimpin-produksi-minyak-sawit-dunia?fnl=id
http://blog.cifor.org/17819/berkas-fakta-indonesia-pimpin-produksi-minyak-sawit-dunia?fnl=id
http://documents.worldbank.org/curated/en/776101467990969768/pdf/103668-BRI-Cost-of-Fires-Knowledge-Note-PUBLIC-ADD-NEW-SERIES-Indonesia-Sustainable-Landscapes-Knowledge-Note.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/776101467990969768/pdf/103668-BRI-Cost-of-Fires-Knowledge-Note-PUBLIC-ADD-NEW-SERIES-Indonesia-Sustainable-Landscapes-Knowledge-Note.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/776101467990969768/pdf/103668-BRI-Cost-of-Fires-Knowledge-Note-PUBLIC-ADD-NEW-SERIES-Indonesia-Sustainable-Landscapes-Knowledge-Note.pdf
http://www.dw.com/id/nasa-kabut-asap-indonesia-terparah-dalam-sejarah/a-18756969
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Tim Cegah Api pada tahun 2016. Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi 

resiko bencanca, baik secara fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi bencana.
20

 Sedangkan adaptasi merupakan cara 

penyesuaian yang dilakukan secara spontan maupun terencana untuk memberikan 

reaksi terhadap perubahan.
21

  

Upaya pembuatan peta Kepo Hutan ini juga memberikan informasi mengenai 

pihak-pihak pemilik lahan di mana informasi seperti ini tidak tersedia sebelumnya 

bagi publik. Selain itu, upaya yang dilakukan Greenpeace ini juga untuk 

mendukung penerapan One Map Policy yang diintruksikan oleh Presiden Joko 

Widodo akibat kebakaran pada tahun 2015 yang belum terlaksana hingga tahun 

2017. Tim Cegah Api yang dibentuk oleh Greenpeace terdiri dari para aktivis 

lingkungan, mahasiswa, relawan maupun masyarakat yang pernah secara 

langsung menjadi korban asap kebakaran hutan dan lahan. Pembentukan ini juga 

merupakan bentuk nyata Greenpeace di lapangan agar dapat terus memantau 

secara langsung lingkungan sekitarnya.   

Penulis menganggap penelitian ini menarik karena kebijakan One Map milik 

pemerintah ternyata belum mampu menyediakan transparansi data kepada publik 

karena proses pengumpulan data dari berbagai instansi pemerintahan masih 

tersendat. Sehingga Greenpeace akhirnya mengeluarkan peta interaktifnya agar 

dapat diakses oleh publik dan juga diharapkan agar program yang dikeluarkan 

oleh Greenpeace dapat menjadi tolak ukur bagi inisiatif kebijakan Satu Peta milik 

                                                             
20 Pasal 1 Ayat 6 PP. No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 
21 Endah Murniningtyas, 2011, Kebijakan Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, 

diakses dalam http://www.bappenas.go.id/files/3613/5029/1386/kebijakan-nasional-mitigasi-dan-

adaptasi-perubahan-iklim-2nov2011__20111201124614__1.pdf (26/03/2017, 6:22 WIB) 

http://www.bappenas.go.id/files/3613/5029/1386/kebijakan-nasional-mitigasi-dan-adaptasi-perubahan-iklim-2nov2011__20111201124614__1.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/3613/5029/1386/kebijakan-nasional-mitigasi-dan-adaptasi-perubahan-iklim-2nov2011__20111201124614__1.pdf
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pemerintah yang bertujuan untuk menggabungkan semua data pemanfaatan dan 

kepemilikan lahan tersebut dalam satu pangkalan data. 

Penulis juga mengangkat kasus mengenai kebakaran hutan di Indonesia karena 

hutan merupakan sumber daya alam yang didalamnya banyak terdapat flora dan 

fauna untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Terlebih lagi hutan di 

Indonesia  dijadikan sebagai paru-paru dunia yang kini nampaknya kurang relevan 

karena hutan di Indonesia semakin mengalami penyusutan jumlah akibat dari 

banyaknya aktivitas industri. Alasan penulis memilih organisasi lingkungan 

Greenpeace karena aktivitas yang dilakukannya yaitu konfrontasi damai langsung 

dan kreatif kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan 

hutan tersebut.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana peran Greenpeace dalam mitigasi dan adaptasi lingkungan 

pasca kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2015?” 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Greenpeace dalam 

mitigasi dan adaptasi lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan pada tahun 

2015. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi terhadap perkembangan 

ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan peranan Greenpeace sebagai organisasi 

lingkungan hidup serta menjadi sarana mengaplikasikan konsep yang 

berhubungan dengan  Global Civil Society yang didalamnya terdapat Non-

Governmental Organization sebagai salah satu representasi kekuatan civil 

society. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai Greenpeace 

yang berperan dalam mitigasi dan adaptasi lingkungan di Indonesia pasca 

terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 melalui 

program-program yang telah diluncurkannya.  

 

1.5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pertama yaitu membahas tentang sejauh mana pengaruh dari 

WALHI sebagai global civil society dalam upaya konservasi terhadap kebijakan 

pemerintah mengenai keberadaan pulau terluar Indonesia.
22

 Penelitian tersebut 

membahas mengenai keberadaan pulau-pulau terluar di Indonesia yang diklaim 

oleh pihak asing. Klaim atas pihak asing disebabkan oleh pulau-pulau terluar 

Indonesia yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri 

yang menjadikan pengklaiman oleh negara disekitar pulau tersebut. Akibat dari 

                                                             
22 Sinta Yuningtas (06260070), 2010, Peran Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) sebagai 

Global Civil Society dalam Konservasi Pulau terhadap  Pulau Terluar Indonesia, Skripsi Jurusan 

Hubungan Internasional, FISIP – Universitas Muhammadiyah Malang. 
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tidak terurusnya oleh pemerintah maka dari itu WALHI sebagai organisasi 

lingkungan di Indonesia menangani kasus tersebut dengan melakukan aksi 

perlindungan dan pelestarian terhadap pulau-pulau yang didalamnya menyimpan 

sumber daya alam yang belum dikelola oleh pemerintah.  

WALHI merupakan organisasi yang mulanya dibentuk oleh campur tangan 

pemerintah Indonesia, namun lambat laun secara pasti WALHI melepaskan diri 

dari yang semula sebagai organisasi pemerintah akhirnya menjadi organisasi 

lingkungan yang independen di Indonesia. Meskipun WALHI berbasis di 

Indonesia namun kegiatan organisasi tersebut telah mendunia. Salah satunya 

bekerja sama dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan  Friend of 

Earth International ( FOEI). 

Metode yang digunakan dalam penelitian Sinta Yunintas adalah eksplanatif 

dengan menggunakan konsep Global Civil Society sebagai landasan menjelaskan 

peran WALHI. Penulis menemukan persamaan dengan penelitian ini yaitu 

Greenpeace dan WALHI merupakan organisasi lingkungan yang berkampanye 

secara global, permasalahan lingkungan yang diangkat pun akibat dampak dari 

globalisasi. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada kasus yang diangkat oleh 

penulis serta organisasi yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu 

menganalisa peranan WALHI sedangkan penulis memfokuskan pada peranan 

Greenpeace. WALHI juga merupakan organisasi lingkungan independen yang 

berasal dari Indonesia sedangkan organisasi yang penulis teliti merupakan 

organisasi lingkungan yang berasal dari Amerika yang membuka kantornya di  

Indonesia.  
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Penelitian yang kedua yaitu mengenai peran Greenpeace sebagai organisasi 

internasional non-pemerintah (INGO) dalam mengatasi kerusakan lingkungan 

hidup di Indonesia.
23

 Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang berbagai macam 

permasalahan kondisi lingkungan di Indonesia seperti kerusakan lingkungan pada 

aspek air dan udara. Selain itu juga menjelaskan berbagai macam aksi Greenpeace  

di Indonesia seperti protes terhadap perusahaan Sinar Mas, aksi pemberhentian 

eksplorasi sumber daya alam di Papua, dan aksi di Riau. Skripsi milik Rachmad 

Affandi juga menjelaskan  masih lemahnya upaya Greenpeace dalam menangani 

kerusakan akibat Freeport di Papua dikarenakan adanya intervensi dari pihak lain 

dimana seharusnya Greenpeace sebagai organisasi lingkungan yang independen 

dari berbagai pihak mampu mempertahankan sikapnya guna melawan para pelaku 

pengrusakan lingkungan hidup.  

Metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu deskriptif. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang kedua yaitu membahas mengenai 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan di Indonesia dengan 

Greenpeace sebagai alat analisanya, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu 

pada penelitan terdahulu lebih memfokuskan pada upaya Greenpeace mengubah 

kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan menjadi 

kebijakan yang pro lingkungan sedangkan penulis memfokuskan pada upaya yang 

dilakukan Greenpeace dalam mendukung kebijakan One Map pemerintah dengan 

mengeluarkan peta interaktif “Kepo Hutan” bagi masyarakat yang membutuhkan 

informasi mengenai kondisi hutan di Indonesia agar pemerintah segera 

                                                             
23 Rachmad Affandi (05260108),  2011, Peran Greenpeace sebagai Organisasi International Non-

Pemerintah (INGO) dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia, Skripsi Jurusan 

Hubungan Internasional, FISIP – Universitas Muhammadiyah Malang. 
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mengeluarkan peta resminya yang terdiri dari berbagai macam informasi dari 

Kementerian yang terkait dengan lingkungan hidup serta perizinan lahan. Selain 

itu penulis memfokuskan penelitian pada kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 

2015. 

Penelitian yang ketiga yaitu mengenai Upaya Borneo Orangutan Survival 

Foundation (BOSF) dalam Konservasi Orangutan di Kalimantan Tengah.
24

 Dalam 

skripsi tersebut menjelaskan tentang kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan 

Tengah telah merusak ekosistem tersebut yang mengakibatkan hilangnya habitat 

Orangutan sebagai salah satu komponen pendukung hutan. Peningkatan akan 

permintaan produk berbasis kelapa sawit di tingkat global menjadikan banyak 

pihak pemilik perkebunan dan juga perusahaan semakin meluaskan dan membuka 

lahan baru untuk produksi kelapa sawit.  Perubahan alih fungsi lahan hutan 

menjadi perkebunan kelapa sawit menjadikan orangutan kesulitan mencari sumber 

makanannya. Selain itu orangutan juga dianggap menjadi hama bagi para pemilik 

perkebunan sehingga mereka tidak segan-segan untuk membunuh orangutan yang 

bertujuan untuk pemusnahan hama.  

BOSF terbentuk dari kesadaran para masyarakat yang sadar akan isu global 

yang berbasis lingkungan khususnya habitat orangutan. Program yang dijalankan 

BOSF berupa rehabilitasi orangutan, mensejahterakan kehidupan orangutan dan 

pelepasliaran orangutan ke habitat aslinya. Selain itu BOSF juga bekerja sama 

dengan pemerintah Kalimantan Tengah dalam bentuk pengaturan upaya 

konservasi orangutan. Mereka menganggap permasalahan lingkungan yang terjadi 

                                                             
24 Arum Silvana (201110360311008), 2015, Upaya Borneo Orangutan Survival Foundation 

(BOSF) dalam Konservasi Orangutan di Kalimantan Tengah, Skripsi Jurusan Hubungan 

Internasional, FISIP – Universitas Muhammadiyah Malang. 
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di Kalimantan Tengah tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak Pemerintahan 

namun masyarakat perlu dilibatkan dalam menjaga lingkungan sekitarnya. 

Sebagai INGO, BOSF banyak melakukan kerjasama dengan mitranya dari 

dalam maupun luar negeri. Sebagai bagian dari global civil society, BOSF 

mendapat dukungan finansial yang berasal dari masyarakat dunia yang peduli 

terhadap isu lingkungan khususnya keselamatan orangutan itu sendiri. Pendanaan 

tersebut tidak ada bantuan dari pemerintah karena BOSF merupakan lembaga 

independen yang tidak terikat oleh pemerintah. Namun dalam hal kerjasama 

BOSF tidak membatasi dengan pihak manapun termasuk pemerintah karena 

BOSF bertujuan untuk membantu pemerintah Kalimantan Tengah dalam 

pelestarian orangutan dan habitatnya.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian Arum Silvana adalah eksplanatif. 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai kerusakan lingkungan 

yang disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan yang menyebabkan degradasi 

lingkungan dan hilangnya habitat asli hutan yang menyebabkan ekosistem 

lingkungan menjadi tidak seimbang yang akhirnya menimbulkan bencana. 

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Arum Silvana yaitu 

pada penelitian sebelumnya menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai 

fokus penelitiannya sedangkan penulis tidak menuliskan secara spesifik wilayah 

Indonesia mana yang menjadi fokus kajiannya dan penulis hanya berfokus pada 

kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015. 
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Penelitian yang keempat yaitu mengenai Diplomasi Lingkungan Greenpeace 

dalam Penolakan Pembangunan PLTU Batubara Batang.
25

 Dalam skripsi tersebut 

menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan Greenpeace dengan melakukan 

diplomasi lingkungan kepada pemerintah.  Proyek pembangunan PLTU Batubara 

tersebut banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak seperti aktivis 

lingkungan, masyarakat Batang bahkan hingga protes ke Pemerintah Jepang. Hal 

ini dikarenakan pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Jepang 

dalam pembangunan PLTU batubara tersebut. Greenpeace sebagai organisasi 

lingkungan global menggunakan kekuatannya dalam penolakan pembangunan 

tersebut dengan mengajak berbagai kalangan yang peduli akan lingkungan 

khususnya di daerah Batang agar proyek tersebut dibatalkan. Greenpeace 

menolak pembangunan PLTU batubara tersebut dikarenakan batubara merupakan 

energi yang tidak ramah lingkungan dan tidak dapat diperbaharui. Dampak yang 

ditimbulkan akibat dari pembangunan PLTU batubara tersebut akan menganggu 

ekosistem lingkungan. 

Greenpeace memberikan informasi kepada masyarakat Batang bahwa batubara 

merupakan bahan bakar fosil yang sulit untuk diperbaharui selain itu Greenpeace 

juga mengajak agar masyarakat Batang turut berpartisipasi dalam aksi penolakan 

pembangunan PLTU tersebut. Selain itu, Greenpeace juga mencoba berdialog 

dengan pemerintah menyatakan bahwa bahan bakar yang digunakan untuk 

pembangunan PLTU batubara tersebut merupakan bahan bakar yang berbahaya.  

                                                             
25 Fatma Madina (201110360311057), 2015,  Diplomasi Lingkungan Greenpeace dalam 

Penolakan Pembangunan PLTU Batubara Batang,  

Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, FISIP – Universitas Muhammadiyah Malang. 



14 
 

Penulis menemukan persamaan dalam penelitian ini yaitu Greenpeace sebagai 

salah satu organisasi lingkungan mencoba untuk membantu masyarakat sekitar 

yang akan terkena dampak dari pembangunan dengan memberikan informasi serta 

edukasi. Pemberian informasi mengenai bahaya yang akan ditimbulkan tersebut 

juga diberikan kepada pemerintah agar pemerintah dapat mempertimbangkan 

kebijakan yang dibuatnya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian Fatma Madina 

yaitu pada kasus yang diangkat yaitu mengenai penolakan pembangunan PLTU 

Batubara di Batang atau mengubah kebijakan pemerintah sedangkan penulis fokus 

kepada inisiatif yang dilakukan oleh Greenpeace guna mendukung kebijakan 

yang telah direncanakan oleh Presiden Joko Widodo yang belum terlaksana. 

Penelitian yang kelima yaitu Peran FOEI (Friend of The Earth International) 

sebagai Global Civil Society dalam Upaya Penolakan Privatisasi dan 

Komersialisasi Sumberdaya Air di Indonesia melalui Kemitraan Global (Studi 

Kasus Kemitraan FOEI dengan WALHI).
26

 Dalam skripsi tersebut menjelaskan 

tentang bagaimana FOEI sebagai bagian dari civil society membangun hubungan 

dengan komunitas lainnya dengan memanfaatkan media secara aktif kepada 

publik. Selain itu, bersama dengan WALHI sebagai organisasi lingkungan lokal di 

Indonesia berupaya untuk memperjuangkan masalah lingkungan di Indonesia 

salah satunya yaitu privatisasi air. Hubungan koordinatif yang dilakukan dengan 

WALHI maupun anggotanya di seluruh dunia bersifat terbuka dan 

                                                             
26 Octanama Valentine (09260157), 2014, Peran FOEI (Friend of The Earth International) 

sebagai Global Civil Society dalam Upaya Penolakan Privatisasi dan Komersialisasi Sumberdaya 

Air di Indonesia melalui Kemitraan Global (Studi Kasus Kemitraan FOEI dengan WALHI), 

Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, FISIP – Universitas Muhammadiyah Malang. 
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terdesentralisasi. FOEI menyerukan agar anggotanya secara tegas 

memperjuangkan penolakan isu privatisasi dan komersialisasi air.  

FOEI menganggap air merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia maupun alam disekitarnya. Adapun upaya penolakan 

privatisasi dan komersialisasi sumberdaya air ini WALHI diberikan otonomi yang 

seluas-luasnya dalam upaya tersebut. WALHI diberi wewenang atas apa yang 

harus ia lakukan dan putuskan dalam perjuangan penolakan privatisasi dan 

komersialisasi air tersebut.  

Penulis menemukan persamaan dengan penelitian Octanama Valentine yaitu 

air dan hutan merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia dan alam kedepannya sehingga kedua elemen tersebut sangat penting 

untuk diperjuangkan untuk keberlangsungan hidup. Perbedaannya yaitu apabila 

dalam penelitian sebelumnya fokus pada sumberdaya air sedangkan penulis 

memilih hutan dan lahan gambut sebagai fokus penelitian. Selain itu, penelitian 

sebelumnya memfokuskan pada peranan FOEI dengan mitranya WALHI dalam 

penolakan privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia, sedangkan penulis 

memfokuskan pada peranan Greenpeace dalam upaya mitigasi dan adaptasi 

lingkungan pasca kebakaran di Indonesia.   

Penelitian yang keenam yaitu Peran Kalaweit dalam Upaya Pelestarian Primata 

Langka Indonesia di Palangkaraya.
27

 Penelitian tersebut menjelaskan tentang 

sebagai bagian dari global civil society, Kalaweit melihat permasalahan yang ada 

di Indonesia sebagai masalah lingkungan yang masyarakat dunia harus ketahui 

                                                             
27 Kharisma Akbar Putra (201110360311071), 2016, Peran Kalaweit dalam Upaya Pelestarian 

Primata Langka Indonesia di Palangkaraya, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, FISIP – 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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dan bersama-sama menghadapinya. Karena permasalahan lingkungan hidup 

bukan hanya masalah personal melainkan masalah global.  

 Kehadiran organisasi lingkungan Kalaweit ini selain peduli terhadap 

permasalahan lingkungan di Indonesia yang semakin parah akibat kerusakan 

hutan yang mempersempit lahan bagi satwa liar juga mengajak masyarakat 

Indonesia untuk bergabung dalam upaya-upaya penyelamatan satwa liar 

khususnya Owa-owa serta pelestarian hutan. Kalaweit memfokuskan pada 

konservasi satwa liar, khususnya primata Indonesia yaitu Owa-owa. Satwa liar 

seperti Owa-owa ini perlu dipertahankan agar fungsi hutan dapat berjalan dengan 

semestinya dan dengan adanya satwa-satwa liar ini dapat juga meregenerasi hutan. 

Kalaweit memiliki tiga program kerja yaitu penyelamatan satwa liar khususnya 

Owa-owa, pelestarian habitat satwa liar dan membangun hubungan dengan 

masyarakat.  

Penulis menemukan persamaan dengan penelitian ini yaitu sebagai bagian dari 

global civil society baik itu Kalaweit maupun Greenpeace bersama-sama 

mengupayakan isu lingkungan yang ada di Indonesia tidak hanya menjadi 

perhatian bagi negara Indonesia saja melainkan juga dunia. Kerusakan hutan  di 

Indonesia menyebabkan komponen-komponen hutan di dalamnya merasa 

terganggu dan mengakibatkan penyempitan lahan yang dapat menganggu aktivitas 

manusia maupun satwa. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Kharisma 

Akbar Putra yaitu memfokuskan pada peranan Kalaweit terhadap primata langka 

yang ada di Palangkaraya sedangkan penulis memfokuskan pada peranan 
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Greenpeace di Indonesia pada tahun 2015 pasca terjadinya kebakaran hutan dan 

lahan. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. 

Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian 

dan Alat Analisa 

Hasil 

1. Skripsi: Peran Wahana 

Lingkungan Indonesia 

(WALHI) sebagai 

Global Civil Society 

dalam Konservasi Pulau 

Terluar Indonesia 

 

Oleh: Sinta Yuningtas 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Konsep Global 

Civil Society 

WALHI sebagai bagian 

dari global civil society 

membantu program 

pemerintah untuk 

melakukan konservasi, 

bantuan ini merupakan 

bentuk protes terhadap 

kebijakan pemerintah 

yang dianggap masih 

tidak berpihak kepada 

masyarakat dan 

merugikan terhadap 

negara Indonesia 

sendiri. 

2. Skripsi:Peran 

Greenpeace sebagai 

Organisasi International 

Non-Pemerintah (INGO) 

dalam Mengatasi 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup di Indonesia 

 

Oleh: Rachmad Affandi 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Konsep Global 

Civil Society, 

Konsep 

Administrasi dan 

Organisasi 

Internasional 

(OAI), Definisi 

INGO, Konsep 

Globalisasi 

Ekonomi 

Kerjasama yang 

dilakukan Greenpeace 

dengan organisasi 

lingkungan hidup 

lainnya sebagai bagian 

dari global civil society 

berhasil mengubah 

kebijakan pemerintah. 

Globalisasi yang terjadi 

membawa dampak 

negatif terhadap kondisi 

lingkungan di Indonesia.  

3. Skripsi:Upaya Borneo 

Orangutan Survival 

Foundation (BOSF) 

dalam Konservasi 

Orangutan di 

Kalimantan Tengah 

 

Oleh: Arum Silvana 

Eksplanatif 

 

Pendekatan:  

Konsep Global 

Civil Society, 

Definisi INGO 

Sebagai organisasi yang 

independen dan 

merupakan salah satu 

komponen dalam global 

civil society,  BOSF 

banyak mendapatkan 

bantuan dana yang 

berasal dari luar negeri. 

Bantuan tersebut 
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digunakan sebagai dana 

penyelamatan orangutan 

yang terkena dampak 

degradasi lingkungan.  

4. Skripsi: Diplomasi 

Lingkungan Greenpeace 

dalam Penolakan 

Pembangunan PLTU 

Batubara Batang  

 

Oleh: Fatma Madina 

 

Deskriptif 

 

Pendekatan:  

Global Civil 

Society, 

Environtmental 

Diplomacy 

Greenpeace bersama 

masyarakat Batang 

berhasil menunda 

pembangunan PLTU 

Batang yang 

mengakibatkan 

pembengkakan 

investasi. Meskipun 

belum sepenuhnya 

berhasil mengubah 

kebijakan pemerintah, 

Greenpeace tetap terus 

berupaya menawarkan 

kebijakan penggunaan 

energi yang lebih bersih 

dan terbarukan. 

5. Skripsi:Peran FOEI 

(Friend of The Earth 

International) Sebagai 

Global Civil Society 

dalam Upaya Penolakan 

Privatisasi dan 

Komersialisasi 

Sumberdaya Air di 

Indonesia melalui 

Kemitraan Global (Studi 

Kasus Kemitraan FOEI 

dengan WALHI) 

 

Oleh: Octanama 

Valentine 

Eksplanatif 

 

Global Civil 

Society 

FOEI bersama denga 

mitra kerjanya WALHI 

melakukan berbagai 

upaya dalam penolakan 

privatisasi dan 

komersialisi air di 

Indonesia melalui tiga 

bentuk yaitu advokasi, 

kampanye serta gelar 

aksi. Penolakan yang 

dilakukan oleh FOEI 

dilakukan dengan 

hubungan koordinatif 

melalui WALHI yang 

mendapatkan otonom. 

Selain itu, upaya yang 

dilakukan WALHI yaitu 

untuk memperjuangkan 

hak masyarakat atas 

sumber air lokal.  

6. Skripsi:Peran Kalaweit 

dalam Upaya Pelestarian 

Primata Langka 

Indonesia di 

Palangkaraya 

 

Eksplanatif 

 

Global Civil 

Society 

Sebagai organisasi 

lingkungan hidup, 

Kalaweit mengajak 

masyarakat Indonesia 

khususnya masyarakat 

di Kalimantan Tengah 
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Oleh: Kharisma Akbar 

Putra 

agar peduli dengan 

lingkungannya serta 

primata langka 

Indonesia. Satwa liar 

yang berada di kawasan 

hutan mengalami 

penyempitan lahan yang 

mengakibatkan habitat 

satwa-satwa tersebut 

terancam.  

7. Peran Greenpeace 

Dalam Mitigasi Dan 

Adaptasi Lingkungan 

Pasca  Kebakaran Hutan 

Dan Lahan Di Indonesia 

Tahun 2015 

 

Oleh: Novita Nur Alifia 

 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Global Civil 

Society, 

Non-Govermental 

Organization  

Penulis akan fokus pada 

upaya Greenpeace 

sebagai global civil 

society berbentuk 

organisasi lingkungan 

yang berperan dalam 

mitigasi dan adaptasi 

lingkungan pasca 

kebakaran hutan dan 

lahan tahun 2015 

dengan meluncurkan 

peta interaktif Kepo 

Hutan, Tiger Challenge, 

pendekatan High Stock 

Carbon, membentuk 

Tim Cegah Api dan 

melakukan advokasi 

melalui petisi. Selain itu 

sebagai NGO yaitu 

untuk membantu proses 

transparansi dan 

tanggung jawab 

pemerintah dalam upaya 

mengurangi kebakaran 

hutan dan lahan di 

Indonesia dengan 

mempengaruhi 

kebijakan pemerintah 

agar segera terlaksana 

serta mempengaruhi 

kebijakan perusahaan 

ataupun pihak yang 

terlibat pada sektor 

kehutanan yang tidak 

pro terhadap 

lingkungan. 
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1.6. Kerangka Konsep 

1.6.1. Global Civil Society  

Civil society sering diartikan sebagai arena solidaritas, sebagai tempat 

berasosiasi, dan dijadikan sebagai sektor ketiga.
28

 Sektor ketiga merupakan sektor 

yang tidak terikat oleh pemerintah maupun pegiat ekonomi (pasar) karena 

memiliki nilai kebebasan, aksesibilitas serta publisitas kepada siapapun.
29

  Bennet 

dan Oliver memandang bahwa sektor ketiga merupakan sektor yang menawarkan 

nilai-nilai kebaikan seperti keadilan, memperjuangkan hak sipil serta menjaga 

lingkungan.
30

 Civil society dicirikan sebagai masyarakat yang terbuka, masyarakat 

yang kritis dan berpartisipasi aktif.
31

  

Tidak adanya kesepakatan pemahaman mengenai definisi pasti mengenai civil 

society dikarenakan perbedaan periode waktu, tempat, perspektif teoritis maupun 

keyakinan politik.
32

 Istilah civil society sendiri telah ada sejak abad ke-16, 

sedangkan istilah global civil society baru muncul pada tahun 1990an.
33

 

Munculnya istilah global civil society tidak terlepas dari adanya proses globalisasi 

                                                             
28 Neera Chandhoke, 2002, The Limits of Global Civil Society, hal. 45, diakses dalam 

http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/121333/ichaptersection_singledocument/661681c3

-96d1-409a-8760-211529f60a36/en/2002chapter2.pdf  (02/2/2017, 10:22 WIB).  
29 Ibid, hal. 36 dan 46. 
30 LeRoy Bennett and James K. Oliver, 2002, International Organizations: Principles and Issues 

(ed.7), New Jersey: Pearson Education,  hal. 405 
31 Dede Rosyada, dkk, 2005, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi 

Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media, hal. 119.  
32 Jan Aart Scholte, Global Civil Society: Changing The World?, CSGR (Centre for the Study of 

Globalisation and Regionalisation), Working Paper No. 31, Mei 1999, University of Warwick, hal. 

2, diakses dalam 

http://home.aubg.edu/faculty/mtzankova/POS%20102%20Readings/Scholte_Global%20Civil%20

Society.pdf (14/4/16, 18:00 WIB). 
33 Ibid, hal. 7. 

http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/121333/ichaptersection_singledocument/661681c3-96d1-409a-8760-211529f60a36/en/2002chapter2.pdf
http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/121333/ichaptersection_singledocument/661681c3-96d1-409a-8760-211529f60a36/en/2002chapter2.pdf
http://home.aubg.edu/faculty/mtzankova/POS%20102%20Readings/Scholte_Global%20Civil%20Society.pdf
http://home.aubg.edu/faculty/mtzankova/POS%20102%20Readings/Scholte_Global%20Civil%20Society.pdf
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yang membawa kemajuan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan dan 

menjadikan dunia saling terhubung.
34

    

Kemunculan global civil society dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

kapitalisme yang menjadikan bentukan baru dalam tatanan global melalui 

integrasi dan dominasi dari pasar keuangan global, peningkatan ketergantungan 

ekonomi, dan permasalahan global yang dihadapi oleh pemerintahan seperti 

perubahan iklim, stabilitas keuangan pasar dan perlindungan hak asasi manusia.
35

 

Sedangkan menurut Scholte kemunculan global civil society ini disebabkan oleh 

adanya globalisasi yang dipengaruhi oleh pemikiran global, perkembangan 

kapitalis, perkembangan teknologi dan peraturan yang memperbolehkan.
36

 Faktor-

faktor tersebutlah yang menjadikan global civil society muncul sebagai bentukan 

baru di tingkat global akibat dari beragam permasalahan yang dihadapi pada 

tingkat domestik ataupun pada level nasional. 

Akibat adanya perkembangan kapitalis sebagai golongan yang memiliki 

modal, mereka menanamkan modalnya untuk pembangunan di kawasan negara 

berkembang. Namun, pembangunan yang dilakukan terkadang mengabaikan 

permasalahan lingkungan yang dapat menyebabkan turunnya kualitas daya 

dukung lingkungan. Oleh sebab itu, Greenpeace sebagai organisasi yang fokus 

terhadap perdamaian lingkungan mengambil peran dalam perlindungan 

lingkungan hidup yang menjadi isu global. 

                                                             
34 Ibid, hal. 14. 
35 William D. Coleman dan Sarah Wayland, The Origins of Global Civil Society and 

Nonterritorial Governance: Some Empirical Reflections, Global Governance, Vol.12 No.3, 2006, 

hal. 243-244, diakses dalam 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=22031887&site=ehost-live 

(10/9/2017, 14:49 WIB). 
36 Jan Aart Scholte, Op.Cit, hal. 14. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=22031887&site=ehost-live


22 

Lebih lanjut, arus globalisasi menjadikan masyarakat sipil bersama-sama 

saling berkomunikasi membahas suatu isu untuk memberikan kontribusinya agar 

dapat mempengaruhi pandangan internasional. Masyarakat sipil yang memiliki 

perhatian yang sama terhadap suatu isu lalu membuat suatu gerakan, seperti 

membentuk gerakan lingkungan atas dasar nilai-nilai etika lingkungan yang 

mereka anut. Global civil society mempengaruhi para pembuat kebijakan dengan 

cara apabila pemerintahan diprivatisasi, maka ia akan terlibat langsung dalam 

proses pembentukan dan penerapan peraturan tersebut dan mengubah pola politik 

dengan cara membentuk kelompok afiliasi agar suara mereka dapat didengar.
37

 

Menurut Salamon, dkk. Global civil society merupakan sekumpulan berbagai 

macam entitas seperti organisasi profesional, kelompok lingkungan, organisasi 

hak asasi manusia, kelompok sosial, dan lain sebagainya dengan berbagai macam 

bentuk seperti organisasi, swasta, sukarelawan, yang beroperasi di luar batas 

negara.
38

 Dalam perkembangannya organisasi independen yang paling banyak 

mendominasi dalam memainkan perannya dalam proses meningkatkan isu-isu 

global untuk memobilisasi opini publik melalui berbagai macam cara seperti 

kampanye, petisi, temuan ilmiah, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung 

organisasi independen berkontribusi terhadap perkembangan komunitas global 

dalam meningkatkan kesadaran publik seperti kesadaran akan pemeliharaan 

lingkungan hidup.  

Scholte berpendapat bahwa global civil society mencakup aktivitas yang 

membahas isu global, melibatkan komunikasi lintas batas, memiliki organisasi 

37 Ibid., hal. 18-19. 
38 Lester M. Salamon, dkk., 1999, Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, 

Baltimore: The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, hal. 3-4. 
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global, dan bekerja atas dasar solidaritas yang melampaui batas-batas negara.
39

 

Scholte juga membedakan tiga bentuk global civil society berdasarkan dari 

tujuannya yaitu konformis, reformis dan radikal.
40

 Konformis adalah mereka yang 

berusaha untuk mendukung dan memperkuat norma-norma sosial yang telah ada 

di masyarakat. Reformis adalah mereka yang berkeinginan untuk memperbaiki 

kekurangan rezim pemerintah yang berjalan dengan tetap menjaga norma-norma 

sosial. Sedangkan radikal adalah mereka yang bertujuan secara menyeluruh 

mengubah tatanan sosial yang sudah ada. 

 Berdasarkan pendapat Scholte dari tiga bentuk global civil society  di atas 

Greenpeace termasuk dalam bentuk reformis. Hal ini dikarenakan Greenpeace 

berupaya memberikan inisiatifnya kepada pemerintah Indonesia yang kebijakan 

Satu Peta yang sampai tahun 2017 belum terlihat kemajuannya. Selain itu, 

Greenpeace termasuk dalam global civil society karena berdasarkan dari pendapat 

Scholte, aktivitas yang dilakukan Greenpeace membahas isu global yaitu isu 

lingkungan dan Greenpeace juga memiliki jaringan global yang memiliki 26 

kantor di wilayah regional/nasional dan  beroperasi di lebih dari 55 negara di 

dunia. Selain itu, dalam melaksanakan kampanye-kampanyenya terdapat 

perjuangan-perjuangan masyarakat yang sadar akan  isu lingkungan baik isu 

lingkungan lokal maupun global.  

Greenpeace Internasional memberikan otonomi kepada Greenpeace yang 

berada di wilayah-wilayah regional, salah satunya Greenpeace Indonesia. 

Greenpeace Indonesia berhak untuk membuat suatu keputusan terkait 

                                                             
39 Scholte, Op. Cit., hal. 10 
40 Ibid., hal. 6. 



24 
 

permasalahan yang berada di wilayahnya, lalu Greenpeace Internasional akan 

mengkoordinasikan terkait kampanye di seluruh dunia. Sebagai organisasi yang 

berfokus pada permasalahan lingkungan Greenpeace tentu ikut andil dalam 

permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia salah satunya dengan upaya 

mengurangi dampak kerusakan terhadap lingkungan (mitigasi).  Greenpeace 

Indonesia juga bekerjasama dengan organisasi lingkungan lokal lainnya dalam 

upaya penyelamatan hutan di Indonesia.  

  

1.6.2.  Non-Govermental Organization 

NGO merupakan salah satu representasi kekuatan dari global civil society 

yang berbentuk sebagai organisasi. Institusi-institusi non-pemerintahan atau yang 

lebih dikenal dengan Non-Governmental Organization (NGO) banyak terbentuk 

untuk turut berkontribusi terhadap proses pembuatan keputusan kebijakan negara. 

Hal ini karena institusi-institusi tersebut yang dapat memberikan kontrol sosial 

terhadap kerja pemerintahan serta berfungsi sebagai elemen kritik terhadap 

kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan bagi masyarakatnya.
41

 Selain itu 

institusi-institusi tersebut sering memberikan informasi maupun edukasi kepada 

masyarakat. NGO yang mulanya hanya mengangkat permasalahan pada satu 

negara  lambat laun menjadi suatu organisasi yang saling terhubung di negara lain 

dengan adanya globalisasi.
42

  

 NGO berperan penting dalam proses mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

NGO juga terkadang memiliki cara tersendiri agar permasalahan sosial yang 

                                                             
41 Rosyada, dkk, Op.Cit. 
42 Anton Vedder, dkk., 2007,  NGO Involvement in International Governance dan Policy, Boston: 

Martinus Nijhoff,  hal. 7. 
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terjadi di negara-negara berkembang yang kurang mendapat perhatian menjadi 

fokus internasional. Peran NGO sebagai agen perubahan sosial yaitu terlibat 

dalam pengelolaan sumber daya, proses kebijakan publik, pemberdayaan 

masyarakat, demokratisasi, peningkatan ekonomi masyarakat grassroot dan 

advokasi HAM.
43

  

 NGO dibagi menjadi tiga tipe,
44

 yaitu dengan cakupan domestik (NGO) yang 

tertarik pada suatu isu secara luas namun hanya berfokus pada permasalahan 

nasional; cakupan internasional (INGO) yang berfokus pada isu internasional dan 

bergabung dengan jaringan organisasi internasional lainnya; dan think tank yang 

terdiri dari para ilmuwan ataupun akademisi untuk mengadakan riset dan 

mempengaruhi pembentukan rezim melalui temuan-temuan yang didapatkannya. 

Berdasarkan dari tipe tersebut, maka penulis dalam penelitian ini mengidentifikasi 

Greenpeace  termasuk dalam tipe NGO dengan cakupan internasional. Hal ini 

karena Greenpeace memiliki visi dan misi untuk berkampanye terhadap 

lingkungan global selain itu Greenpeace juga telah memiliki pendukung dan 

relawan yang tersebar di seluruh dunia dan memiliki kantor cabang regional di 

lebih dari 40 negara. 

 World Bank membedakan dua jenis NGO yaitu, NGO operasional dan NGO 

advokasi.
45

 Fungsi dari NGO operasional berkaitan dengan merancang dan 

mengimplementasikan program aksi nyata yang secara langsung mengubah 

kondisi manusia, budaya maupun lingkungan hidup. Sedangkan fungsi dari NGO 

                                                             
43

 Chairun Nasirin dan Dedy Hermawan, 2010, Governance & Civil Society, Malang: Indo Press, 

hal. 9. 
44 Gareth Porter dan Janet Welsh Brown, 1991, Global Environmental Politics, Oxford: Westview 

Press. 
45 Dalam Anton Vedder, dkk., Op.Cit, hal. 5. 



26 
 

advokasi yaitu bertujuan mempengaruhi opini, kebijakan maupun aktivitas 

nasional dan internasional yang berhubungan dengan publik. Berdasarkan dua 

jenis NGO yang diklasifikasikan oleh World Bank, Greenpeace termasuk dalam 

kedua jenis NGO tersebut yaitu operasional dan advokasi. Dalam bentuk NGO 

operasional karena Greenpeace membentuk program langsung yang bertujuan 

untuk menjaga kondisi lingkungan hidup yang ada di Indonesia seperti 

membentuk Tim Cegah Api dan melakukan perencanaan pembukaan lahan 

dengan pendekatan High Carbon Stock (HCS). Sedangkan dalam bentuk NGO 

advokasi karena Greenpeace berusaha mendorong pemerintah melalui petisi yang 

diserukan agar kebijakan One Map Policy segera direalisasikan sehingga publik 

dapat memantau titik api guna mencegah  kebakaran lahan yang semakin meluas 

dan juga berusaha melobbi kebijakan perusahaan yang terlibat pada sektor kelapa 

sawit agar terwujud upaya pembelaan terhadap tuntasnya permasalahan kebakaran 

hutan dan lahan yang mengancam habitat satwa yang berada didalamnya. 

 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitan ini adalah deskriptif. Penelitian  

dengan tipe deskriptif berusaha untuk memberikan gambaran dan 

mendeskripsikan keadaan objek serta permasalahan dengan menggunakan analisa 

data dan dalam penelitan ini peneliti akan menjawab permasalahan secara 

objektif.
46

 Dalam konteks penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan 

                                                             
46 Lexy J. Moleong, 1994, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 6. 
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gambaran peranan Greenpeace dalam mitigasi dan adaptasi lingkungan pasca 

kebakaran hutan tahun 2015. 

 

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi 

kepustakaan, yaitu dengan mencari sumber data yang relevan dengan topik yang 

dikaji melalui buku, jurnal, artikel online, serta berbagai data baik cetak maupun 

elektronik yang menunjang penelitian.
47

 Selain itu, pengumpulan data juga 

dilakukan melalui wawancara via email dengan Juru Kampanye Media 

Greenpeace Indonesia. 

 

1.7.3. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data digunakan untuk menentukan proses pencarian dan 

pemilahan data yang akan digunakan. Teknik analisa yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu kualitatif. Teknik analisa data kualitatif bertujuan untuk 

memahami hal-hal seperti tindakan, peristiwa, maupun aktor yang berkaitan 

dengan permasalahan sosial.
48

 Selain itu strategi kualitatif juga mencoba untuk 

memanfaatkan data yang disajikan dalam bentuk lisan ataupun tertulis dalam 

menggambarkan berbagai macam bahan data yang telah dikumpulkan.
49

 

 

 

                                                             
47 Mustika Zed, 2004, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 4-

16. 
48 Umar Suryadi Bakry, 2016, Metode Penelitian Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hal. 62-63. 
49 Ibid, hal. 64. 
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1.7.4. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini dari tahun 2015-2017 karena pada tahun 

2015 merupakan tahun di mana kebakaran hutan dan lahan yang terparah di 

Indonesia dan pada tahun 2017 karena Greenpeace Indonesia masih melakukan 

berbagai upaya untuk melakukan mitigasi lingkungan seperti meluncurkan peta 

interaktif Kepo Hutan dan adaptasi lingkungan dengan membentuk Tim Cegah 

Api. 

b. Batasan Materi 

Batasan materi dalam penelitian ini didasari pada kasus kebakaran hutan dan 

lahan yang terjadi pada tahun 2015 yang merupakan peristiwa kebakaran paling 

buruk di Indonesia. Selain itu merujuk pada peranan Greenpeace dalam upaya 

mitigasi dan adaptasi lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. 

 

1.8.  Argumentasi Dasar 

Berdasarkan latar belakang dan konsep yang digunakan, dapat ditarik 

argumen dasar bahwa peran Greenpeace dalam mitigasi lingkungan pasca 

kebakaran hutan dan lahan adalah melalui program peta interaktif Kepo Hutan, 

Tiger Challange serta pendekatan High Stock Carbon (HCS). Peta interaktif kepo 

hutan merupakan peta yang berfungsi untuk memberikan transparansi data 

mengenai data pemilik lahan di setiap wilayah di Indonesia dimana informasi 

tersebut belum tersedia sebelumnya. Tiger challange merupakan upaya untuk 

memastikan agar minyak sawit dalam rantai pasokan perusahaan ramah terhadap 
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hutan dan satwa khususnya harimau. Sedangkan pendekatan HCS merupakan 

upaya yang digunakan dalam mengidentifikasi kawasan hutan dan lahan sebagai 

panduan untuk pembukaan lahan agar terhindar dari deforestasi. 

Sementara peran Greenpeace dalam adaptasi lingkungan pasca kebakaran 

hutan dan lahan adalah membentuk Tim Cegah Api dan melakukan consumen 

power melalui petisi. Tim cegah api merupakan tim yang dibentuk untuk 

melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara langsung dengan 

melakukan pemetaan berdasarkan data dari peta Kepo Hutan. Sedangkan 

consumer power yang dilakukan melalui petisi merupakan bentuk tindakan yang 

dilakukan sebagai bentuk mempengaruhi kebijakan tata kelola lahan dan hutan 

agar terlaksana dengan baik. 

 

1.9.  Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pada Bab I berisi tentang 

pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka konsep yang digunakan, metode penelitian dan juga 

argumentasi dasar.  Adapun pada Bab II berisi tentang permasalahan hutan dan 

lahan di Indonesia dengan memaparkan kondisi hutan, ancaman kebakaran hutan 

dan lahan di Indonesia serta peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 

pada tahun 2015. Selain itu, juga memaparkan keterlibatan Greenpeace di 

Indonesia dengan melakukan berbagai kampanye lingkungan. 

Sementara pada Bab III dan IV berisi tentang peranan yang dilakukan oleh 

Greenpeace dalam mitigasi dan adaptasi lingkungan pasca kebakaran hutan dan 
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lahan di Indonesia. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai dampak-

dampak program yang telah diluncurkan oleh Greenpeace terhadap lingkungan 

serta menggambarkan Greenpeace sebagai organisasi lingkungan global. Pada 

Bab V memaparkan mengenai kesimpulan dari skripsi dan juga saran terhadap 

penelitian ini. 


