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BAB II 

PERMASALAHAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA SERTA 

KETERLIBATAN GREENPEACE 

 

 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang gambaran kondisi hutan dan 

lahan di Indonesia. Dimulai dengan pemaparan singkat kondisi kebakaran hutan 

dan lahan di Indonesia, ancaman yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan 

lahan serta peristiwa kebakaran 2015. Selanjutnya penulis juga memaparkan 

proses masuknya Greenpeace di Indonesia serta keterlibatannya dalam 

permasalahan lingkungan di Indonesia.  

2.1. Gambaran Permasalahan Hutan dan Lahan di Indonesia 

Permasalahan lingkungan di Indonesia khususnya mengenai permasalahan 

kerusakan hutan tidak lain adalah adanya keterlibatan para pemegang izin kelola 

hutan pada sektor perekonomian dan industrialisasi guna meningkatkan 

perekonomian di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya di hutan mulai 

diperhitungkan dalam perekonomian nasional pada awal tahun 1970-an yang 

memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk memaksimalkan potensi 

sumber daya hutan.
1
 Pembangunan di Indonesia untuk meningkatkan 

perekonomian nasionalnya tersebut tidak memperhatikan permasalahan 

lingkungan atau dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat dari pembangunan 

tersebut. Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia 

                                                             
1 Sambas Wirakusumah, 2003, Mendambakan Kelestarian Sumber Daya Hutan bagi Sebesar-

besarnya Kemakmuran Rakyat, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 2. 
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dikarenakan perilaku manusia yang tidak berwawasan lingkungan. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan seperti pembalakan dan juga 

pembakaran di wilayah hutan.  

2.1.1. Kondisi Hutan di Indonesia 

Hutan memiliki peranan yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. 

Kawasan hutan sering dijadikan penggerak perekonomian lokal maupun nasional 

serta dijadikan tumpuan bagi kehidupan masyarakat lokal, nasional, kawasan 

bahkan global.
2
 Hutan Indonesia tidak hanya untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem
3
 di Indonesia namun juga ekosistem global karena hutan Indonesia 

menduduki urutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Kongo.
4
 Selain itu, 

untuk mempertahankan hutan semua pihak harus ikut andil dalam upaya 

mempertahankan daya dukung lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.  

Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan tahun 2015 luas kawasan 

hutan seluas 120.773.441 ha.
5
  Laju deforestasi kawasan hutan di Indonesia dari 

tahun 2009-2013 sekitar 1,4 juta hektar per tahunnya.
6
 Berdasarkan data tersebut, 

apabila laju deforestasi kawasan hutan di Indonesia tidak diatasi pengelolaan 

2 Kementerian Kehutanan, 2014, Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013, hal. 1. 
3 Ekosistem merupakan keanekaragaman komunitas suatu organisme hidup dan komponen 

organisme tidak hidup yang saling berinteraksi di suatu lingkungan. 
4 Laporan FWI/GFW, 2001, Keadaan Hutan Indonesia, Bogor: Forest Watch Indonesia dan 

Washington DC: Global Forest Watch, hal. 1, diakses dalam 

http://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest_full_id.pdf  (23/4/2016, 06:56 WIB). 
5 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  2016,  Statistik Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Tahun 2015, hal.20. 
6 Laporan Forest Watch Indonesia, 2014, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013, 

hal.24 , diakses dalam http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/PKHI-2009-

2013_update__sz.pdf (06/06/2017, 20:55 WIB). 

http://www.wri.org/sites/default/files/pdf/indoforest_full_id.pdf
http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/PKHI-2009-2013_update__sz.pdf
http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/05/PKHI-2009-2013_update__sz.pdf
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pemanfaatan hutannya dengan baik dikhawatirkan dalam beberapa tahun ke depan 

hutan di Indonesia terus mengalami penurunan jumlah kawasan.
7
 

Lebih lanjut, berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, 

kawasan hutan dikelompokkan menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan 

produksi.
8
 Hutan konservasi yaitu hutan yang berfungsi menjaga keanekaragaman 

tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari kawasan suaka 

alam berupa cagar alam dan suaka margasatwa; kawasan pelestarian alam berupa 

taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dan taman buru. Adapun 

hutan lindung yaitu hutan yang berfungsi melindungi sistem pendukung 

lingkungan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 

mencegah air laut dan memelihara kesuburan tanah. Sementara hutan produksi 

yaitu hutan yang berfungsi memproduksi hasil hutan. Terdiri dari hutan produksi 

tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi. 

Berdasarkan pengelompokan mengenai kawasan hutan tersebut, 

permasalahan yang sering terjadi yaitu pada kawasan hutan produksi dengan 

jumlah kehilangan hutan (deforestasi) terbesar (dapat dilihat pada tabel 2.1). Hal 

ini dikarenakan pada kawasan hutan produksi tersebut banyak dikuasai oleh pihak 

swasta yang seringkali menyalahgunakan perizinan yang diberikan oleh 

pemerintah dan juga keterlibatan pejabat di lingkup pemerintahan.
9
 Terkadang 

permasalahan penggunaan lahan tersebut sampai masuk kepada kawasan hutan 

lainnya yang di dalamnya terdapat tumbuhan maupun satwa yang dapat 

menyeimbangkan ekosistem.  

                                                             
7 Ibid, hal. 18. 
8 Kementerian Kehutanan, Op.Cit., hal. 2. 
9 Laporan Forest Watch Indonesia, Op. Cit, hal.27. 
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Tabel 2.1 Data Deforestasi pada Kawasan Hutan tahun 2009-2013. 

Kawasan Hutan Luas Deforestasi 

2009-2013 (Ha) 

Kawasan 

Hutan Tahun 

2007 (Ha) 

Kawasan Hutan 

yang Tersisa 

Tahun 2015 (Ha) 

Konservasi 225.546,26 19.908.234,57 22.108.630,99 

Hutan Lindung 478.072,92 31.604.032,02 29.673.382,37 

Hutan Produksi 

(Terbatas, Tetap, 

Konversi) 

2.762.954,6 81.948.603,69 68.991.460,35 

Total Luas Kawasan Hutan  133.460.870,28 120.773.473,71 

(Sumber: Forest Watch Indonesia, Kementerian Kehutanan, Badan Pusat 

Statistik) 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hutan lindung dan hutan produksi 

mengalami penurunan jumlah kawasan. Akan tetapi hutan konservasi mengalami 

kenaikan meskipun terjadi deforestasi namun jumlah luas di kawasan hutan 

konservasi meningkat jika dibandingkan di tahun 2007. Hal ini dikarenakan di 

tahun 2011 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

memberlakukan moratorium hutan berdasarkan Inpres No.10 tahun 2011 

mengenai penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan 

alam primer dan lahan gambut.
10

 Dengan adanya penundaan perizinan ini 

menjadikan kawasan hutan konservasi yang dimiliki oleh pemerintah diberi 

kesempatan untuk meningkatkan pemeliharaan agar dapat digunakan sesuai 

dengan fungsinya yaitu pelestarian flora maupun fauna. 

Moratorium tersebut hanya berlaku selama dua tahun dan telah diperpanjang 

pada tahun 2013.
11

 Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan Joko Widodo 

                                                             
10 Yuyun Indradi, 2012, Setahun Moratorium Hutan, Apakah Hutan dan Gambut Indonesia sudah 

Terlindungi?, diakses dalam http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/Setahun-Moratorium-

Hutan/blog/40230/ (5/9/2017, 23:54 WIB). 
11 Zamzami, 2015, Menyelamatkan Hutan Kita dengan Moratorium, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/menyelamatkan-hutan-kita-dengan-

moratorium/blog/52454/ (6/9/2017, 12:21 WIB). 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/Setahun-Moratorium-Hutan/blog/40230/
http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/Setahun-Moratorium-Hutan/blog/40230/
http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/menyelamatkan-hutan-kita-dengan-moratorium/blog/52454/
http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/menyelamatkan-hutan-kita-dengan-moratorium/blog/52454/
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moratorium tersebut kembali diperpanjang pada tahun 2015 dan 2017 melalui 

Inpres No. 8 tahun 2015 dan Inpres No. 6 tahun 2017.
12

 Pada tabel tersebut juga 

menyandingkan data luas kawasan hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan 

produksi di tahun 2007 dan 2015, pengurangan luas yang cukup signifikan di 

tahun 2015 menandakan bahwa di kawasan hutan produksi ini telah mengalami 

berbagai macam pengurangan lahan yang dibuka untuk pembangunan. 

Pembangunan fisik yang tidak didukung oleh usaha kelestarian lingkungan 

inilah yang akan mempercepat proses kerusakan alam. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat untuk mengejar kesejahteraan 

hidup masyarakat terkadang juga mempercepat proses kerusakan lingkungan. 

Pemenuhan kebutuhan dalam pembangunan fisik industrialisasi tersebut tentu 

mengancam hutan Indonesia. Berbagai kegiatan seperti pembalakan berskala 

besar hingga pembukaan hutan, dari tebang habis untuk pembukaan lahan industri 

hingga melakukan pembakaran hutan terus menerus dilakukan.
13

  

Tuntutan akan peningkatan industrialisasi serta ledakan jumlah penduduk 

yang semakin tidak terkendali pada negara berkembang seperti Indonesia ini akan 

semakin mempercepat proses kerusakan alamnya.
14

 Pembangunan industri 

bersama pada negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki sumber daya 

alam berlimpah membuat para pemegang saham banyak menanamkan modalnya. 

Salah satu faktor yang terkait dengan kerusakan hutan yaitu perusahaan 

multinasional pada sektor kelapa sawit. Perusahaan multinasional yang 

                                                             
12 Moratorium Hutan Diperpanjang!, diakses dalam http://presidenri.go.id/program-prioritas-

2/moratorium-hutan-diperpanjang.html (6/9/2017, 12:25 WIB). 
13 Laporan FWI/GFW, 2001, Op.Cit., hal. 6. 
14 Ibid,  hal. 25-27. 

http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/moratorium-hutan-diperpanjang.html
http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/moratorium-hutan-diperpanjang.html
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mendominasi sektor kelapa sawit seperti IOI Corporation Berhad (PT. Bumi 

Sawit Sejahtera) dengan lokasi konsesi yang berada di Kabupaten Ketapang-

Kalimantan Barat dengan luas konsesi kelapa sawit sekitar 10,067 Ha, Bumitama 

Agri Ltd (PT. Andalan Sukses Makmur) yang berlokasi di Kalimantan Tengah 

dengan luas konsesi 9.277 Ha, Alan Kusuma Group (PT. Kusuma Alam Sari) 

yang berlokasi di Kubu Raya-Kalimantan Barat dengan luas 5.110 Ha dan lain 

sebagainya.
15

 

Perusahaan tersebut tergabung dalam anggota kelompok sertifikasi kelapa 

sawit berkelanjutan yaitu Forest Stewardship Council (FSC) dan the Roundtable 

on Sustainable Palm Oil (RSPO).
16

 Organisasi ini bertujuan untuk 

mempromosikan pengolahan minyak kelapa sawit lestari melalui standar global 

namun pada kenyataannya dengan adanya kelompok ini tidak mengurangi 

kurangnya keterkaitan antara kelapa sawit dengan kerusakan hutan.
17

  Terdapat 8 

prinsip bagi para pemasok agar mendapatkan sertifikasi RSPO, yaitu
18

 

berkomitmen untuk transparan, patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku, 

komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang, 

penggunaan penerapan terbaik yang sesuai oleh para petani (pemasok) dan 

perusahaan, tanggung jawab terhadap lingkungan dan konservasi sumber daya 

alam dan keanekaragamanhayati, mempertimbangkan tanggung jawab terhadap 

                                                             
15 Laporan Greenpeace,  2015, Indonesia Terbakar: Dalam Kepungan Api, Greenpeace 

Internasional:Amsterdam, hal. 15-22, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2015/Under-

Fire-Ind.pdf (17/05/2017, 14:36 WIB). 
16 Ibid, hal. 12, 22. 
17 Ibid. 
18 RSPO, Principle and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2013, diakses dalam 

https://www.rspo.org/about (06/06/2017, 20:32 WIB). 

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2015/Under-Fire-Ind.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2015/Under-Fire-Ind.pdf
https://www.rspo.org/about
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karyawan, individu, serta masyarakat yang terkena dampak, pengembangan 

penanaman baru yang bertanggung jawab dan komitmen untuk terus 

meningkatkan perbaikan dalam kegiatan utama.  

Berdasarkan dari kedelapan prinsip tersebut, para anggota RSPO seperti 

anak perusahaan Bumitama dan IOI masih bermasalah dengan komitmen 

transparansi. Kedua anak perusahaan tersebut masih enggan mempublikasi siapa 

saja perusahaan ataupun mitra sebagai pihak ketiga mereka dan tidak 

mempublikasi batas-batas lahan konsesi yang mereka punya.
19

 Sedangkan anak 

perusahaan Alan Kusuma yang tercatat sebagai anggota FSC pada tahun 2015, 

akan ditindak secara tegas dan terancam dicabutnya sertifikat sebagai anggota 

karena masih melakukan pembukaan lahan di HCV (High Conservation Value) 

area dan juga kurangnya transparansi baik secara data (struktur anak perusahaan 

dan peta konsesi lahan)  maupun cara penerapan proses penanaman kelapa sawit 

itu sendiri (struktur operasional).
20

  

Berikut merupakan salah satu gambaran pembukaan lahan kelapa sawit di 

lokasi konsesi PT. Bumi Sawit Sejahtera yang merupakan anak perusahaan IOI 

dengan cara pembakaran lahan di tahun 2014-2015. 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Laporan Greenpeace,  2015, Op.Cit, hal.15-21. 
20 Ibid, hal. 22-25. 
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Gambar 2.1 Lokasi konsesi PT. Bumi Sawit Sejahtera (IOI) (Kab. 

Ketapang, Kalimantan Barat). 

(Sumber: Greenpeace Indonesia) 

Gambar di atas menunjukkan konsesi wilayah pembukaan lahan milik PT. 

Bumi Sawit Sejahtera (BSS) melalui proses pembakaran. Garis merah yang 

terlihat pada gambar merupakan batas wilayah yang dimiliki. Kebakaran yang 

ditunjukkan dalam gambar kanan bawah dan kanan atas merupakan pembukaan 

lahan yang dibakar. Proses pembakaran lahan ini mengakibatkan konsesi yang 

berdampingan dengan PT. BSS juga terkena dampaknya. Hal ini dikarenakan api 

dengan mudah menjalar terlebih lagi pada musim kemarau. 

Banyaknya penanam modal di Indonesia sendiri merupakan bentuk dari 

peninggalan Orde Baru. Pada masa Orde Baru untuk mengejar pertumbuhan 

ekonomi nasional pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuka peluang 

ekonomi dan kesempatan berusaha dengan menawarkan sumber daya alam yang 

dimiliki Indonesia dengan mengundang sebanyak mungkin para pemilik modal 
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yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia.
21

 Kurangnya pertimbangan dalam 

pemeliharaan lingkungan untuk kehidupan selanjutnya, hal inilah yang 

memungkinkan menjadi salah satu ancaman bagi lingkungan di Indonesia 

khususnya pada sektor sumber daya kehutanan. 

  

2.1.2. Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 

Kebakaran hutan pada mulanya dianggap sebagai peristiwa alami alam 

seperti letusan gunung berapi, batu bara yang terbakar,
22

 kemarau yang 

berkepanjangan yang mengakibatkan hutan hujan tropis mudah terbakar dan juga 

fenomena iklim El Nino. Namun kemudian dianggap bahwa kebakaran hutan dan 

lahan tersebut dipicu oleh faktor manusia. Menurut Purbawaseso, kebakaran hutan 

yang terjadi di Indonesia bisa dikatakan sebagian besar dilakukan secara sengaja 

oleh manusia, sedangkan kebakaran yang terjadi secara alami sangat jarang 

terjadi.
23

  Faktor kesengajaan yang dilakukan oleh manusia biasanya digunakan 

untuk mempercepat proses pembukaan lahan baru untuk kawasan perkebunan 

kelapa sawit.  

Proses pembukaan lahan yang sebagian besar melakukan proses tebang-

bakar ini merupakan pemanfaatan lahan hutan yang paling murah dan cepat.
24

 

Gambar di bawah ini menunjukkan kondisi pembukaan perkebunan kelapa sawit 

                                                             
21 I Nyoman Nurjaya, Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia, Jurisprudence, Vol.2, 

No.1, Malang: Universitas Brawijaya, hal. 49,  diakses dalam 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1036/3.%20NYOMAN%20NURJAYA.

pdf?sequence=1&isAllowed=y  (20/04/2017, 9:24 WIB).  
22 Lailan Syaufina, 2008, Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, Malang: Bayumedia 

Publishing, hal. 63. 
23 Dalam Laporan Forest Watch Indonesia, hal. 56. 
24 Mohamad Soerjani, 2007, Kebijakan Lingkungan dalam Pengelolaan dan Pengembangan 

Agroforestri, Alternatif Penatagunaan Lahan dalm Pembangunan, Jakarta: IPPL, hal. 48. 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1036/3.%20NYOMAN%20NURJAYA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1036/3.%20NYOMAN%20NURJAYA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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di lahan gambut dengan cara pengeringan dan pembakaran lahan. Setelah 

melakukan proses tersebut, kemudian lahan perkebunan siap untuk ditanami oleh 

kelapa sawit. 

Gambar 2.2 Kondisi Lahan Gambut yang telah terbakar dan 

dikeringkan untuk lahan perkebunan (kiri). Perkebunan kelapa sawit muda 

di lahan gambut (kanan). 

(Sumber: Greenpeace Indonesia) 

 

Selama proses pembukaan lahan kelapa sawit seperti yang ditujukkan pada 

gambar di atas inilah yang terkadang menimbulkan bencana asap. Pembakaran 

hutan dan lahan menghasilkan asap  dan kabut yang tidak mudah hilang. 

Menjadikan kualitas udara memburuk. Karena kualitas udara yang bersih 

tercampur dengan hasil dari kebakaran hutan yang melepaskan karbon dioksida 

yang dapat menganggu proses pernapasan. Pelepasan partikel karbon tersebut 

akan mengendap dalam sistem pernapasan yang akan menyebabkan berbagai 

penyakit dan gangguan pernapasan jangka panjang yang kronis.
25

 Lebih lanjut, 

tabel di bawah ini menunjukkan data kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang 

terjadi sepanjang tahun 2013-2014. Kebakaran hutan dan lahan berikut terjadi 

                                                             
25 A. Heil, 1998, Air Pollution Caused by Large Scale Forest Fires in Indonesia, 1997 dalam 

Laporan FWI/GFW, 2001, hal. 66.   
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baik karena faktor alami maupun faktor kesengajaan yang dilakukan oleh 

manusia. 

Tabel 2.2 Data Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2013-2014 

Tahun Lokasi Kerugian Korban Keterangan 

2013 

Desa Rimba 

dan Desa 

Siabu, Kec. 

Tapung Hulu, 

Kec. Tiga 

Belas, Kec. 

Tambang, Kota 

Kampar, Prov. 

Riau 

-800 ha lahan 

gambut 

terbakar 

dengan 

jumlah 148 

titik api. 

-Volume 

asap 

meningkat 

dan 

pengurangan 

jarak 

pandang 

-Lahan 

tambang 

terbakar 

seluas 30 ha 

- 

-Dalam kejadian ini 

terdapat unsur 

kesengajaan dari ulah 

manusia, namun 

petugas tidak dapat 

menemukan pelaku 

tersebut. 

-Upaya: Hujan 

buatan yang 

difasilitasi oleh 

BNPB serta berbagai 

unsur yang 

melakukan upaya 

pemadaman di lokasi 

kejadian. 

Kec. Mandau, 

Kab. Siak dan 

Kec. Bukit 

Kapur, Kota 

Dumai, Prov. 

Riau 

2.500 – 3.000 

ha area hutan 

terbakar.   

- 

Upaya: Pemadaman 

melalui 

waterbombing yang 

dilakukan dengan 3 

helikopter serta 

pemadaman melalui 

darat. 

Kota 

Pekanbaru, 

Prov. Riau 

- 

ISPA: 15.346 

jiwa, 

Pneumonia: 

984 jiwa, 

Asma: 845 

jiwa, Infeksi 

Mata: 923 

jiwa, Iritasi 

Kulit: 1.094 

jiwa 

-Upaya: 

Waterbombing 

sekitar 742.000 liter 

dengan 3.076 titik api 

berhasil dipadamkan. 

-Terdapat 25 

tersangka (1 

koorporasi) dalam 

kasus ini  

Prov. Riau - 

ISPA: 15.346 

jiwa, 

Pneumonia: 

943 jiwa, 

Asma: 974 

-Upaya: 

Waterbombing 

dengan total 8.424,50 

liter dan dilakukan 

hujan buatan oleh 
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jiwa, Iritasi 

mata: 888 

jiwa, Iritasi 

Kulit: 998 

jiwa. 

TMC BPPT. 

-Belum dapat 

dipastikan penyebab 

kebakaran hutan. 

Desa Kp. Juani, 

Desa Swaraya, 

Desa Ujung 

Blang, dan 

Desa Ujung 

Braso, kec. 

Johan 

Pahlawan, 

Prov. Aceh 

± 4 ha lahan 

gambut 

terbakar 

- 

-Diakibatkan oleh 

pembukaan lahan 

baru oleh warga 

dengan cara 

membakar lahan. 

-BPBD setempat 

menghimbau warga 

agar tidak membuka 

lahan secara illegal 

karena lokasi 

kebakaran berdekatan 

dengan gudang elpiji. 

Kota Banjar 

Baru, Prov. 

Kalimantan 

Selatan 

± 100 ha 

lahan gambut 

dan lahan 

pertanian 

terbakar 

- 

Kebakaran terjadi 

akibat musim panas 

yang berlangsung di 

daerah tersebut.  

Trans 

Kalimatan 

Poros Selatan, 

Desa 

Klampangan, 

Kota 

Palangkaraya, 

Prov. 

Kalimantan 

Tengah 

± 2 ha lahan 

gambut 

terbakar 

- 

-Penyebab terjadinya 

kebakaran belum 

diketahui. 

Daerah Taman 

Nasional Gn. 

Merbabu, Kec. 

Selo, Prov. 

Jawa Tengah 

± 150 ha area 

hutan 

terbakar 

- 

Penyebab terjadinya 

akibat faktor alam 

dan adanya ulah 

manusia. 

Gn. Sawah, 

kec. Malili, 

Prov. Sulawesi 

Selatan 

- - 

Sumber api berasal 

dari lahan kebun 

sawit milik warga 

 

 

 

 

 

Kab. Bengkalis, 

Kab. Indragiri 

Hulu, Kab. 

Kampar, Kab. 

Kuansing, Kab. 

- 

ISPA: 30.249 

jiwa, 

Pneumonia: 

562 jiwa, 

Asma: 1.109 

-Kebakaran 

disebabkan oleh 

musim kemarau dan 

pembakaran lahan 

oleh warga sekitar 
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2014 

 

Pelalawan, 

Kab. Siak, 

Prov. Riau 

jiwa, Iritasi 

kulit: 1.490 

jiwa 

-Upaya: 

Waterbombing  

Desa Sukodadi, 

Kab. Jombang, 

Prov. Jawa 

Timur 

- - 

Kebakaran diduga 

disebabkan akibat 

putung rokok 

Lereng Gn. 

Biru, Kab. 

Mojokerto, 

Prov. Jawa 

Timur 

- - 

-Sengaja dibakar oleh 

pemburu liar dengan 

tujuan agar hewan 

buruan lebih mudah 

tertangkap atau 

tertembak 

-Upaya: Melakukan 

sekar bakar oleh UPT 

Tahura R.Soeryo 

yang dibantu oleh 

BPBD setempat 

Lahan hutan 

lindung di kaki 

Gn. Semeru, 

Kab. 

Lumajang, 

Prov. Jawa 

Timur 

15 ha 

terbakar 
- 

Kebakaran terjadi 

akibat gesekan antar 

pohon 

Prov. Sumatera 

Selatan 
- - 

-Terdapat 92 titik api 

-Upaya: Melakukan 

waterbombing 

dengan total 572.900 

liter 

Lereng Gn. 

Ciseda Hutan 

Perhutani Blok 

Cadas 

Pangeran, 

BKPH 

Manglayang 

Timur, Kab. 

Sumedang, 

Prov. Jawa 

Barat 

Lahan semak 

belukar 

seluas 2 ha di 

hutan Cadas 

Pangeran 

terbakar 

- 
-Penyebab kebakaran 

belum diketahui 

Kec. Samboja, 

Kab. Kutai 

Kartanegara, 

Prov. 

Kalimantan 

Lahan seluas 

1 ha terbakar 
- 

-Penyebab masih 

belum diketahui 
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Timur 

Prov. Sumatera 

Selatan 
- - 

-Terdapat 36 titik api 

-Penyebab masih 

dalam penyelidikan 

-Upaya: Melakukan 

pemadaman dengan 

waterbombing dan 

dengan melakukan 

rekayasa cuaca 

dengan menebar 4 

ton garam 

Desa Pematang 

Raman, Kec. 

Kumpeh, kab 

Muaro Jambi, 

Prov. Jambi 

Lahan 

kosong 

seluas 10 ha 

terbakar 

- 

-Api berasal dari 

hutan Tahura (Taman 

Hutan Raya) 

(Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2013-2014 terjadi kebakaran 

hutan dan lahan di Indonesia,  khususnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. 

Meskipun data titik api mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun (dapat dilihat 

pada Grafik 2.1), namun hal ini tetap menjadikan kasus kebakaran hutan dan 

lahan tetap tinggi.  Banyaknya kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut 

mendorong berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi, 

kebijakan tersebut dirasa kurang tegas dalam penerapannya.  

Berbagai macam reformasi kebijakan pada sektor kehutanan pernah 

ditawarkan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya hutan.
26

 Pertama yaitu meningkatkan nilai nominal iuran wajib bagi 

para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang bertujuan agar iuran tersebut 

digunakan untuk proses konservasi dan perlindungan sumberdaya hutan. Kedua 

yaitu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumberdaya kehutanan secara 

                                                             
26

 Bustanul Arifin, 2001, Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia, Jakarta: Erlangga, hal. 88-89. 
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umum dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan karena sejatinya pemanfaatan 

sumberdaya kehutanan juga untuk kemakmuran rakyat guna menjamin 

keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
 
Tetapi dengan adanya berbagai 

macam penawaran terhadap reformasi kebijakan tersebut akan percuma apabila 

penegakkan hukum di sektor kehutanan masih lemah dan para pemegang izin 

HPH tidak secara serius menanggapi kebijakan tersebut. 

 

2.1.3. Peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 

Peristiwa kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 dianggap sebagai 

kesalahan korporasi yang melakukan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit 

serta pemerintah sebagai institusi yang memberikan izin.
27

 Karena permintaan 

pasar atas kelapa sawit semakin meningkat, maka para pengusaha maupun 

perusahaan ini melakukan cara instan dengan biaya yang murah dalam proses 

pembukaan lahannya. Pembakaran lahan-lahan padang rumput dan semak belukar  

merembet ke lahan yang mulanya termasuk dalam wilayah perizinan ke wilayah 

yang tidak mendapatkan perizinan untuk melakukan pembukaan lahan yang 

menyebabkan kebakaran dengan intensitas yang lebih besar tidak dapat 

dihindari.
28

 

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2015 tersebut 

menghanguskan sekitar 261.060,44 ha.
29

 Tabel 2.3 di bawah ini merupakan data 

                                                             
27 Arief Hidayat, Greenpeace sebut Kebakaran Hutan Bencana yang Diciptakan, diakses dalam 

https://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/29/206714190/greenpeace-sebut-kebakaran-hutan-

bencana-yang-diciptakan (07/06/2016, 5:01 WIB). 
28 Laporan FWI/GFW, 2001, Op.Cit., hal.64. 
29 Sipongi, diakses dalam http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran (6/9/2017, 1:46 

WIB). 

https://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/29/206714190/greenpeace-sebut-kebakaran-hutan-bencana-yang-diciptakan
https://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/29/206714190/greenpeace-sebut-kebakaran-hutan-bencana-yang-diciptakan
http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran
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kebakaran di enam provinsi dengan luas wilayah hutan dan lahan terbanyak di 

tahun 2015.   

Tabel 2.3 Data Kebakaran Hutan dan Lahan  Tahun 2015 

Provinsi 

Luas Hutan dan 

Lahan 

Terbakar (Ha) 

Sulawesi Utara 18.268,93 

Jambi 19.528,00 

Sumatera Selatan 30.984,98 

Kalimantan Tengah 122,882,90 

Lampung 19.695,86 

Kalimantan Timur 19.179,86 

(Sumber: Sipongi-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)  

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kawasan 

yang mengalami tingkat kebakaran hutan dan lahan yang terparah dibandingkan 

dengan provinsi lainnya. Padahal Kalimantan Tengah terpilih sebagai provinsi 

percontohan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation (REDD+) di Indonesia pada tahun 2010.
30

 REDD+ di Indonesia 

yang diterapkan di provinsi Kalimantan Tengah merupakan langkah global untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan dengan 

mengimplementasikan lima area fungsional seperti peningkatan tata kelola hutan 

dan lahan gambut, peningkatan kerangka peraturan, meluncurkan program 

strategis,  merubah paradigma kerja yang lama serta bekerjasama dengan 

pemangku kepentingan.
31

  

                                                             
30 Ditjen PPI-KLHK, diakses dalam http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/33-

beranda/1804-faq (6/9/2017, 2:10 WIB). 
31 Ibid. 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/33-beranda/1804-faq
http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/33-beranda/1804-faq
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Pada tahun 2015, sebanyak 130.000 titik api terdeteksi di seluruh Indonesia 

yang banyak di antaranya berada pada kawasan konsensi perkebunan.
32

 Dapat  di 

lihat seperti grafik titik api di bawah, di mana pada tahun 2015 merupakan titik 

api terbanyak. 

Grafik 2.1 Data Titik Api dari Tahun 2001-2016 

(Sumber: World Resources Institute) 

Grafik di atas menunjukkan titik api dari tahun 2001-2016, di mana titik api 

mengalami penurunan maupun peningkatan di tiap tahunnya.  Tingginya titik api 

ini mengancam eksistensi hutan. Hutan merupakan sumber daya yang banyak 

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia yang di dalamnya terdapat 

keanekaragaman hayati flora dan fauna. Akibat dari pembakaran hutan tersebut 

menjadikan penurunan kualitas hutan sebagai sumber daya alam. Secara umum, 

dampak kebakaran hutan dari segi ekologi hingga ekonomi, yaitu hilang dan 

                                                             
32 Greenpeace Indonesia, Kepo Hutan Briefer diakses dalam  

http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/722339/Kepo%20Hutan%20Briefer%20-

%20Bhs%20Indonesia.pdf  (24/4/2016, 6:37 WIB). 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/722339/Kepo%20Hutan%20Briefer%20-%20Bhs%20Indonesia.pdf
http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/722339/Kepo%20Hutan%20Briefer%20-%20Bhs%20Indonesia.pdf
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rusaknya habitat satwa liar, peningkatan emisi gas rumah kaca penyebab 

perubahan iklim, menganggu kesehatan dan merugikan negara secara ekonomi.
33

  

Pencemaran udara akibat pembakaran hutan tersebut memberi efek bagi 

manusia, hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Efek pencemaran udara terhadap 

manusia yang paling mudah diidentifikasi secara langsung yaitu gangguan 

pernapasan/ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut),   gangguan iritasi pada mata 

dan kulit yang terpapar langsung oleh asap serta memperburuk asma dan penyakit 

paru kronis lainnya.
34

 Sedangkan efek tidak langsung dari asap kebakaran hutan 

yaitu terkontaminasinya makanan yang dikonsumsi masyarakat yang menjadikan 

gangguan saluran pencernaan dan penyakit lainnya.
35

   

Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan menandakan adanya tumpang 

tindih izin pengolahan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun 

daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya pembukaan lahan kelapa sawit di 

Indonesia. Perizinan yang dikeluarkan tersebut dikarenakan tidak adanya sistem 

yang satu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun penggunaan 

lahan lainnya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mencanangkan kebijakan Satu 

Peta guna mengatasi permasalahan perizinan wilayah pembukaan lahan tersebut. 

 Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang direncanakan oleh Pemerintahan 

Joko Widodo ini bukanlah sesuatu yang baru, karena Kebijakan Satu Peta pernah 

                                                             
33 WWF, 4 Dampak yang Sangat Merugikan dari Kebakaran Hutan, diakses dalam 

http://earthhour.wwf.or.id/4-dampak-yang-sangat-merugikan-dari-kebakaran-hutan/ (24/4/2016, 

7:47 WIB). 
34 Tjandra Yoga Aditama, Dampak Pencemaran Udara bagi Manusia, diakses dalam 

http://www.litbang.kemkes.go.id/archives/926  (24/4/2016, 7:52 WIB). 
35 Ibid. 

http://earthhour.wwf.or.id/4-dampak-yang-sangat-merugikan-dari-kebakaran-hutan/
http://www.litbang.kemkes.go.id/archives/926
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digagas pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010.
36

 

Pengimplementasian kebijakan pada pemerintahan sebelumnya yaitu dengan 

mengeluarkan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2011 tentang Penundaan 

Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan 

Lahan Gambut. Namun hal ini kurang efektif karena belum adanya lembaga 

khusus yang menangani permasalahan mengenai informasi geospasial. Oleh sebab 

itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar disegerakannya pelaksanaan dan 

pengerjaan One Map Policy (OMP).
 
Hal ini dapat terlihat dalam Peraturan 

Presiden No.9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta 

pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang ditetapkan pada tanggal 2 

Februari 2016 sebagai upaya penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan 

penggunaan informasi geospasial.
37

  

 OMP terlahir karena Informasi Geospasial
38

 Tematik (IGT) yang menjadi 

dasar penguasaan lahan oleh sejumlah instansi tidak merujuk pada satupun 

sumber rujukan Peta Dasar.
39

 OMP bertujuan untuk mengatasi permasalah konflik 

pemanfaatan dan kepemilikan lahan serta memberikan informasi geospasial dalam 

                                                             
36

 Jokowi Minta Pembuatan Peta Geospasial Tematik Dipercepat, diakses dalam  

https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/13/173884163/jokowi-minta-pembuatan-peta-

geospasial-tematik-dipercepat (5/9/2017, 22:43 WIB). 
37 Kepala Subbidang Tata Ruang Kedeputian Bidang Perekonomian, 2016, Menuju Satu Peta (One 

Map): Penetapan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Kebijakan Satu Peta, diakses dalam http://setkab.go.id/menuju-satu-peta-one-map-penetapan-
peraturan-presiden-nomor-9-tahun-2016-tentang-percepatan-pelaksanaan-kebijakan-satu-peta/ 

(5/9/2017, 23:06). 
38 Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau 

kejadian yang berada di permukaan bumi yang keberadaan mengacu pada sistem koordinat 

nasional, RUU RI tentang Informasi Geospasial diakses dalam 

http://bakosurtanal.go.id/perpres/artikel/RUU%20IG/RUU%20IG%20FOR%20DPR.pdf   

(29/4/2016, 8:37 WIB). 
39 B. Kunto Wibisono Satyagraha (ed.), Pemerintah Teruskan “One Map Policy” Atasi Lahan, 

diakses dalam http://www.antaranews.com/berita/486262/pemerintah-teruskan-one-map-policy-

atasi-lahan (29/4/2016, 9:16 WIB). 

https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/13/173884163/jokowi-minta-pembuatan-peta-geospasial-tematik-dipercepat
https://nasional.tempo.co/read/news/2017/06/13/173884163/jokowi-minta-pembuatan-peta-geospasial-tematik-dipercepat
http://setkab.go.id/menuju-satu-peta-one-map-penetapan-peraturan-presiden-nomor-9-tahun-2016-tentang-percepatan-pelaksanaan-kebijakan-satu-peta/
http://setkab.go.id/menuju-satu-peta-one-map-penetapan-peraturan-presiden-nomor-9-tahun-2016-tentang-percepatan-pelaksanaan-kebijakan-satu-peta/
http://bakosurtanal.go.id/perpres/artikel/RUU%20IG/RUU%20IG%20FOR%20DPR.pdf
http://www.antaranews.com/berita/486262/pemerintah-teruskan-one-map-policy-atasi-lahan
http://www.antaranews.com/berita/486262/pemerintah-teruskan-one-map-policy-atasi-lahan
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pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia.
40

 Dengan diterapkannya satu peta 

diharapkan semua kegiatan tersebut nantinya akan berdasarkan pada satu basis 

data geospasial, satu standar dan satu geoportal.
41

 Penyatuan peta tersebut 

dilakukan atas dasar peta yang dimiliki oleh masing-masing instansi pemerintahan 

berbeda dengan yang lainnya sehingga terjadi tumpang tindih pengeluaran izin 

lahan.  

 Manfaat yang akan dicapai dengan adanya kebijakan satu peta ini diantaranya 

yaitu, mempermudah penyusunan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas 

dengan dokumen rencana tata ruang yang akan terintegrasi, mempermudah dan 

mempercepat penyelesaian konflik pemanfaatan lahan termasuk lahan yang belum 

diusahakan, mempercepat pelaksanaan program pembangunan untuk 

pengembangan kawasan maupun infrastruktur, mempermudah dan mempercepat 

penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, mempermudah proses percepatan 

penerbitan perizinan pemanfaatan lahan, mempermudah pelaksanaan simulasi 

yang memerlukan peta seperti mitigasi bencana, pelestarian lingkungan, serta 

keperluan pertahanan, meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari 

berbagai aktivitas ekonomi.
42

 

 Dengan dicanangkan OMP tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan 

perizinan lahan mengenai kepemilikan lahan yang terjadi antara pemerintah 

dengan pengusaha, pemerintah dengan masyarakat, pengusaha dengan masyarakat 

                                                             
40 Badan Informasi Geospasial, “One Map Policy sebagai Sarana Peredam Konflik Penguasaan 

Lahan di Indonesia”, diakses dalam http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/redam-

konflik-penguasaan-lahan-badan-informasi-geospasial-susun-satu-peta-dasar (7/7/2016, 08:54 

WIB). 
41 Kepala Subbidang Tata Ruang Kedeputian Bidang Perekonomian, Op.Cit. 
42 Ibid. 

http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/redam-konflik-penguasaan-lahan-badan-informasi-geospasial-susun-satu-peta-dasar
http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/redam-konflik-penguasaan-lahan-badan-informasi-geospasial-susun-satu-peta-dasar
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bahkan antar sesama instansi pemerintah.
43

 Sehingga permasalahan mengenai 

kebakaran hutan yang salah satu penyebabnya tumpang tindih pengeluaran 

perizinan pengolahan lahan tidak lagi menyebabkan peristiwa kebakaran yang 

berskala besar.  

 Namun, semenjak dicanangkan pada tahun 2010, OMP ini belum juga 

terelisasikan sampai tahun 2017. Padahal Presiden telah membentuk struktur kerja 

terkait pelaksana kebijakan ini yang melibatkan sebagian kementerian yaitu 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, serta 

Kementerian Keuangan.
44

 Dikarenakan pelaksanaan OMP masih bergantung pada 

kemauan masing-masing instansi pemerintah setempat untuk merevisi peta 

sektoralnya yang nantinya akan dikoordinasikan dengan BIG (Badan Informasi 

Geospasial) yang berkewenangan dalam pembuatan peta tersebut hal inilah yang 

membuat proses pelaksanaan semakin lambat.
45

  

Alasan inilah yang mendorong masyarakat yang peduli terhadap lingkungan 

menganggap bahwa institusi pemerintahan masih tidak tegas dalam pelaksanaan 

menuju OMP dan terkesan menutup-nutupi infomasi yang mereka miliki dengan 

tidak dilakukannya pembaharuan peta.
46

  Padahal dengan adanya kebijakan ini 

                                                             
43 Badan Informasi Geospasial, Op.Cit. 
44 Setapak, Kamu Harus Tahu! Lembaga-lembaga Inilah yang Mengurus Lingkungan Indonesia, 

diakses dalam https://programsetapak.org/setapak-blog/kamu-harus-tahu-lembaga-lembaga-inilah-

yang-mengurus-lingkungan-indonesia/ (22/9/2017, 3:46 WIB). 
45 Oxford Business Group, Indonesia Introduces One Map Policy as a Solution to Overlapping 

Land Claims, diakses dalam http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/indonesia-introduces-

one-map-policy-solution-overla/pping-land-claims#  (29/4/2016, 9:34 WIB). 
46 Greenpeace Indonesia, Keterbukaan Informasi adalah Kekuatan Rakyat untuk Menghentikan 

Kebakaran Hutan dan Lahan, diakses dalam 

https://programsetapak.org/setapak-blog/kamu-harus-tahu-lembaga-lembaga-inilah-yang-mengurus-lingkungan-indonesia/
https://programsetapak.org/setapak-blog/kamu-harus-tahu-lembaga-lembaga-inilah-yang-mengurus-lingkungan-indonesia/
http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/indonesia-introduces-one-map-policy-solution-overla/pping-land-claims
http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/indonesia-introduces-one-map-policy-solution-overla/pping-land-claims
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diharapkan akan meminimalisir kesimpangsiuran yang terjadi di masyarakat. Jika 

belum adanya kejelasan mengenai OMP tersebut maka masyarakat seringkali 

menggunakan dari berbagai peta rujukan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. 

Masyarakat dan perusahaan saling mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan 

miliknya dan ketika kebakaran terjadi enggan untuk mengklaim lahan tersebut. 

Atas dasar itu sebagai organisasi lingkungan Greenpeace tidak tinggal diam 

dalam melihat belum adanya kemajuan ataupun tindakan yang tegas dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia terhadap permasalahan hutan dan lahan (lingkungan) 

di Indonesia. Oleh sebab itu, Greenpeace  berupaya menginisiasi pemerintah salah 

satunya seperti meluncurkan program Kepo Hutan untuk membantu masyarakat 

dan juga pemerintah dalam mencari ataupun mengumpulkan data yang 

dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Program Kepo Hutan tersebut ditujukan 

agar OMP yang tertunda hingga tahun 2019 segera terlaksana.
47

 

 

2.2. Gambaran Umum Greenpeace 

2.2.1. Profil Greenpeace 

 Greenpeace mulanya hanyalah sekelompok orang yang peduli terhadap 

lingkungan yang menamakan diri mereka Don’t Make A Wave Committee terdiri 

dari dari para ekologis, jurnalis, kaum pro perdamaian seperti hippies (penganut 

ideologi antiperang dan antikapitalis)
48

 dan pacifists yang melakukan kampanye 

                                                                                                                                                                       
http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Keterbukaan-Informasi-Adalah-Kekuatan-

Rakyat-untuk-Menghentikan-Kebakaran-Hutan-Dan-Lahan/  (5/9/2017, 23:29 WIB). 
47 Greenpeace Indonesia, Kepo Hutan Briefer, Op.Cit. 
48 Alexander Kusuma Praja, Before It Was Cool, hal. 18, diakses dalam 

https://books.google.co.id/books?id=m9h-

http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Keterbukaan-Informasi-Adalah-Kekuatan-Rakyat-untuk-Menghentikan-Kebakaran-Hutan-Dan-Lahan/
http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Keterbukaan-Informasi-Adalah-Kekuatan-Rakyat-untuk-Menghentikan-Kebakaran-Hutan-Dan-Lahan/
https://books.google.co.id/books?id=m9h-CgAAQBAJ&pg=PA18&dq=kaum+hippie&hl=id&sa=X#v=onepage&q=kaum%20hippie&f=false
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protes terhadap pengujian nuklir oleh Pemerintah Amerika Serikat di Alaska.
49

 

Orang-orang tersebut yaitu Bill Darnell, Bob Hunter, Jim Bohlen, Paul Cote, 

Irving Stowe dan David McTaggart yang bermula di Vancouver, Canada.
50

 Arti 

nama Greenpeace ini terinspirasi dari dua isu utama pada waktu itu yaitu 

penyelamatkan lingkungan dan perdamaian dunia.
51

 Hal ini dapat terlihat dari 

nama dan pemilihan warna dalam logo Greenpeace di bawah ini. Warna hijau 

mengambarkan keasrian lingkungan/ekologi dan putih sebagai simbol 

perdamaian.
52

 

Gambar 2.3 Logo Greenpeace 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Greenpeace Internasional) 

 

 Proses perjalanan Greenpeace untuk menyebarkan perdamaian lingkungan  

tidak berjalan mulus. Organisasi lingkungan tersebut banyak menghadapi 

rintangan seperti dibomnya kapal Rainbow Warrior di tahun 1985 saat 

mengadakan perjalanan di New Zealand yang dilakukan oleh agen dinas rahasia 

Perancis.
53

 Selain itu karena kapal yang mereka miliki merupakan kapal bekas 

                                                                                                                                                                       
CgAAQBAJ&pg=PA18&dq=kaum+hippie&hl=id&sa=X#v=onepage&q=kaum%20hippie&f=fals
e (17/05/2017, 14:41 WIB). 
49 Rex Wyler, Waves of Compassion: The History of Greenpeace, diakses dalam  

http://www.utne.com/community/wavesofcompassion.aspx (6/5/2016, 13:27 WIB). 
50 Greenpeace Internasional, Frequently Asked Question, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/international/en/about/faq/ (1/10/2017, 21:20 WIB). 
51 Rex Wyler, Op.Cit. 
52 Ibid. 
53 Greenpeace Internasional, The Bombing of the Rainbow Warrior, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/international/en/about/history/the-bombing-of-the-rainbow-war/ 

(31/05/2017, 4:07 WIB). 

http://www.utne.com/community/wavesofcompassion.aspx
http://www.greenpeace.org/international/en/about/faq/
http://www.greenpeace.org/international/en/about/history/the-bombing-of-the-rainbow-war/
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hasil dari penggalangan dana antar anggota dan simpatisan.
54

 Kapal tersebut 

digunakan untuk mempermudah perjalanan ke seluruh dunia untuk menebarkan 

misi perdamaian lingkungan melalui kampanyenya.   

 Lebih lanjut, Greenpeace merupakan organisasi global yang bergerak di 

bidang perdamaian lingkungan. Berdiri sejak tahun 1971 yang mulanya muncul 

dengan kampanye degradasi lingkungan sebagai protes terhadap pengujian nuklir 

yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat di Alaska.
55

 Berprinsip bearing 

witness yang berarti menjadi saksi terhadap pengrusakan lingkungan, misi utama 

Greenpeace yaitu untuk mengubah sikap dan perilaku terhadap lingkungan, 

menjaga dan konservasi lingkungan serta mempromosikan perdamaian.
56

 Sebagai 

organisasi lingkungan global, Greenpeace  berfokus pada permasalahan yang 

mengancam lingkungan dan keanekaragaman hayati untuk menjaga bumi agar 

tetap lestari. 

 Organisasi ini mengedepankan independensi keuangan dengan tidak 

menerima bantuan dari pemerintah maupun perusahaan agar organisasi mereka 

tidak terpengaruh oleh aturan-aturan kerjasama yang dibuat. Oleh sebab itu, untuk 

memenuhi misinya tersebut Greenpeace mempromosikan keterbukaan informasi 

kepada masyarakat. Untuk mengejar tujuannya tersebut, Greenpeace melakukan 

penelitian, lobbying, diplomasi serta raising issue lingkungan pada publik tanpa 

melakukan tindak kekerasan.
57

 Nilai-nilai dasar yang dianut oleh Greenpeace 

                                                             
54 Ibid. 
55 Greenpeace Internasional, About Greenpeace, diakses dalam  

http://www.greenpeace.org/international/en/about/ (6/5/2016, 12:32 WIB). 
56 Greenpeace Asia Tenggara, About Us, diakses dalam http://www.greenpeace.org/seasia/about-

us/ (29/05/2017, 10:30 WIB). 
57 Ibid. 

http://www.greenpeace.org/international/en/about/
http://www.greenpeace.org/seasia/about-us/
http://www.greenpeace.org/seasia/about-us/
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dalam mengembangkan kampanye dan kebijakannya yaitu dengan menjunjung 

tinggi nilai demokrasi dan peningkatan keadilan sosial secara global.
58

  

 Struktur lembaga Greenpeace ini terdiri dari Greenpeace Internasional (GPI) 

dan Greenpeace nasional/regional atau National and Regional Office (NRO). 

Dalam GPI terdapat Dewan Direksi Internasional yang terdiri dari perwakilan 

terpilih di tiap-tiap wilayah dan menduduki jabatan selama 3 tahun.
59

  Sementara 

di setiap kantor nasional ataupun regional dipegang oleh seorang komisaris. 

Komisaris inilah yang nantinya membentuk suatu lembaga yang akan memilih 

anggota dewan dalam GPI.  

 Sebelum mendirikan kantornya di wilayah Asia Tenggara, Greenpeace telah 

pernah mengadakan kunjungannya di wilayah Asia Tenggara sejak tahun 1998 

yaitu di Filipina.
60

 Hal tersebutlah yang menjadikan Greenpeace mendirikan 

kantornya di Asia Tenggara tahun 2000 karena melihat populasi flora dan fauna 

yang terancam serta tingginya laju deforestasi pada hutan di Asia Tenggara.
61

 

Kampanye yang difokuskan Greenpeace Asia Tenggara yaitu, pelarangan 

deforestasi, memfasilitasi percepatan pembaharuan energi di kawasan, 

penghentian rekayasa genetik pada beras dan menciptakan kebijakan nasional 

untuk memberhentikan polusi pada sumber daya air.
62

  

                                                             
58 Greenpeace Indonesia, Prinsip Utama, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/Prinsip-Utama/ (6/5/2016, 12:40 WIB). 
59 Greenpeace Internasional, Governance Structure, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/international/en/about/how-is-greenpeace-structured/governance-

structure/ (15/8/2017, 8:08 WIB). 
60 Greenpeace Asia Tenggara, Op. Cit. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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Greenpeace merupakan organisasi yang independen tanpa bantuan dari 

pemerintah, oleh sebab itu aktivitas yang mereka jalankan secara keseluruhan 

merupakan donasi berbagai individu dan hibah dari yayasan swasta dari berbagai 

negara yang memiliki kepedulian yang sama dengan Greenpeace. Dalam 

menggalang dana untuk kampanye ataupun aktivitas lainnya, Greenpeace juga 

menjelaskan secara rinci aktivitas dan kebutuhan yang akan mereka lakukan 

secara transparan seperti praktik pengelolaan keuangannya agar publik dapat 

mengetahui.
63

 Karena bagaimanapun juga dana yang diperoleh berasal dari publik 

sehingga publik juga berhak tahu dana yang mereka donasikan secara tepat 

tersalurkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian ataupun perlindungan 

terhadap lingkungan. 

 

2.2.2. Greenpeace di Indonesia 

 Indonesia merupakan negara ketiga di Asia Tenggara setelah berkampanye di 

Filipina tahun 1998 dan mendirikan kantor pusat di Thailand tahun 2000.
64

 

Greenpeace Indonesia berkampanye sejak tahun 2005 dengan fokus pada revolusi 

energi dan menjaga hutan Indonesia
65

 dan terdaftar secara sah di Kementerian 

Hukum dan HAM (Kemenkumham) tahun 2009 dengan nomor SK AHU-

                                                             
63 Greenpeace Internasional, Fundraising Principles, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/international/en/about/our-core-values/fundraising-principles/ 

(16/8/2017). 
64 Greenpeace Asia Tenggara, Op. Cit. 
65 Ibid. 
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128.AH.01.06 Tahun 2009 bernama Greenpeace Southeast Asia-Indonesia 

Association.
66

  

 Sebagai NGO yang bersifat independen dalam hal keuangan dan tidak 

menerima bantuan dana dari pemerintah, Greenpeace  Indonesia melakukan tiga 

cara dalam menggalang dana yaitu street fundraiser, telefundraising, dan donasi 

online/website.
67

 Street fundraiser dilakukan dengan cara dalam menjalankan 

tugasnya bekerja sebagai tim yang terdiri dari 2 orang, tim ini biasanya berada di 

halte, stasiun, jembatan penyebrangan dan pusat-pusat perbelanjaan dengan 

menawarkan atau menjelaskan kampanye-kampanye lingkungan yang sedang 

dilakukan oleh Greenpeace dan mengajak publik yang memiliki kepedulian yang 

sama terhadap lingkungan dengan mendonasikan uang mereka.
68

 Sementara 

telefundraising adalah penggalangan dana yang dilakukan melalui telepon. 

Sedangkan donasi online merupakan layanan donasi yang memberikan pilihan 

cepat dan mudah dengan hanya dilakukan melalui website Greenpeace 

Indonesia.
69

  

 Kampanye perlindungan hutan Indonesia yang dilakukan oleh Greenpeace 

bekerjasama dengan organisasi lingkungan lainnya seperti Wahana Lingkungan 

Hidup Indonesia (WALHI), Wahana Bumi Hijau (WBH), dan Komunitas 

Konservasi Indonesia (WARSI) dengan kampanye yang bertajuk “Selamatkan 

Hutan, Selamatkan Indonesia”. Selain fokus kampanye terhadap revolusi energi 

                                                             
66 Profil Perkumpulan, diakses dalam 

https://ahu.go.id/pencarian/bakum/DetailTransaksi/id/6017072340926645?kode=~Ce%7DowqBza

quc%40t%7C%7B_mArvP (23/07/2017, 9:18 WIB). 
67 Greenpeace Indonesia, Cara-cara Greenpeace dalam Penggalangan Dana, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/Cara-Penggalangan-Dana/ (31/07/2017, 21:29 WIB). 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
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dan hutan, Greenpeace Indonesia juga turut berkampanye untuk pelestarian laut, 

limbah beracun, perubahan iklim dan nuklir.
70

 Kampanye revolusi energi 

berupaya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan energi ramah 

lingkungan dengan tidak menggunakan bahan bakar berbahaya yaitu batu bara.
71

  

 Kampanye limbah beracun terdiri atas detox catwalk dan air. Detox catwalk 

merupakan program yang ditujukan kepada brand ternama agar lebih 

memperhatikan penggunaan bahan dalam proses produksi dan menghimbau agar 

tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi para penggunanya.
72

 

Kampanye air merupakan kampanye yang dilakukan terhadap ketersediaan air 

bersih. Indonesia sendiri memiliki limpahan air yang sangat banyak,  namun itu 

tidak menjamin akan ketersedian air bersih.
73

 Hal ini dikarenakan adanya 

pembuangan limbah hasil industri tanpa adanya pengelolaan yang langsung 

mempengaruhi sumber air seperti sungai. Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia 

mengajak masyarakat sekitar sumber air untuk bersama-sama saling mengawasi 

dengan menjadi waterpatrol.
74

  

 Melalui kampanye yang bertajuk “Kepo Itu Baik” di tahun 2015  

diluncurkanlah peta interaktif Kepo Hutan yang bertujuan memberikan informasi 

                                                             
70 Greenpeace Indonesia, Kampanye Greenpeace, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/ (07/06/2017, 12:58 WIB). 
71 Greenpeace Indonesia, Energi Batu Bara yang Kotor, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/perubahan-iklim-global/Energi-Batu-Bara-yang-

Kotor/ (07/06/2017, 13:18 WIB). 
72 Greenpeace Indonesia, Detox Catwalk, diakses dalam  

http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/toxics/detoxcatwalk/ (07/06/2017, 13:09 WIB). 
73 Greenpeace Indonesia, Air, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/toxics/Air/ (07/06/2017, 13:16 WIB). 
74 Ibid. 
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kepada masyarakat.
75

 Sementara melalui kampanye Protect Paradise, Greenpeace 

meluncurkan suatu tantangan yaitu Tiger Challange terhadap perusahaan-

perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit mengenai seberapa bersih 

pasokan rantai kelapa sawit yang mereka peroleh dari pemasok di perkebunan 

yang terbebas dari perusakan terhadap habitat satwa khususnya Harimau 

Sumatera. 

 Setiap kampanye hutan yang dilakukan Greenpeace Indonesia akan membuat 

suatu program nyata di lapangan agar kampanye tersebut dapat secara langsung 

berdampak terhadap lingkungan seperti membentuk Tim Cegah Api. Serta 

kegiatan edukasi yang memberikan solusi pada sektor kelapa sawit seperti  

memberikan contoh bagaimana menanam kelapa sawit yang baik dengan kontrol 

masyarakat sekitar agar secara menyeluruh menguntungkan bagi masyarakat dan 

lingkungan serta dapat membantu mengurangi gas rumah kaca.
76

 Program 

kampanye yang dilakukan Greenpeace dalam penyelamatan lingkungan hidup 

khususnya terkait hutan di Indonesia ini akan dibahas pada bab selanjutnya.  

 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Greenpeace dapat disebut 

global civil society. Hal ini karena mencakup aktivitas yang membahas isu global, 

dapat dilihat karena isu yang diperjuangkan adalah isu lingkungan, yang mana isu 

lingkungan merupakan isu global. Selain itu melibatkan komunikasi lintas batas 

dan berorganisasi secara global, hal ini terlihat dalam aktivitas yang dilakukan 

                                                             
75 Siaran Pers Greenpeace Indonesia, 2015, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Keterbukaan-Informasi-Adalah-Kekuatan-

Rakyat-untuk-Menghentikan-Kebakaran-Hutan-Dan-Lahan/ (15/08/2017, 8:22 WIB). 
76 Greenpeace Indonesia, Minyak yang Bersahabat, diakses dalam 

http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/Forest_Solutions/goodoil.html 

(07/06/2017, 13:43 WIB). 
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Greenpeace melibatkan komunikasi lintas batas negara dan telah beroperasi di 

lebih dari 55 negara di dunia. Dan bekerja atas dasar solidaritas yang melampaui 

batas negara, hal ini terlihat dalam volunteer mereka yang berjumlah kurang lebih 

15000 orang dari berbagai negara.  

 

 

 

  


