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PENULIS

ABSTRAK
Satria Yuanda Prawaditya, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universittas Brawijaya,
2017. Strategi Greenpeace Dalam Mempengaruhi Pembuatan National
Climate Change Policy Tahun 1998-2009. Tim Pembimbing: Yustika Citra
Mahendra, S.Sos, MA and Ni Komang Desy A.P, S.IP., MSi

Brazil merupakan negara berkembang yang terletak di Amerika Latin, tetapi
negara tersebut menghasilkan gas karbon yang sama besarnya dengan negara
maju. Sebagian besar penyumbang gas karbon yang dihasilkan oleh negara Brazil
berasal dari perubahan fungsi lahan atau deforestasi dan pembakaran hutan. Gas
karbon merupakan gas yang dapat merusak lapisan ozon bumi sehingga dapat
menyebabkan terjadinya perubahan cuaca yang dapat mengancam seluruh
kehidupan di bumi. Pada masa sekarang banyak non governmental organization
yang bergerak dalam bidang lingkungan yang mengkampanyekan masalah
lingkungan akibat dari semakin bertambahnya gas karbon di bumi ini. Salah
satunya adalah Greenpeace yang melakukan berbagai strategi untuk mengurangi
gas karbon yang dihasilkan oleh negara Brazil. Strategi yang dilakukan oleh
Greenpeace, kemudian diadopsi oleh pemerintah Brazil dan diterapkan kedalam
beberapa poin yang ada pada kebijakan National Climate Change yang
diresmikan oleh pemerintah Brazil pada tahun 2009. Penelitian ini menggunakan
teori strategi NGO yang dipaparkan oleh A.S. Asad dan Tamara Kay yang terdiri
dari tiga variabel dan tigabelas indikator. Metode penelitian adalah kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif.

Kata Kunci : Deforestasi, Brazil, Greenpeace, Strategi, Kebijakan National
Climate Change.
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ABSTRACT

Satria Yuanda Prawaditya, Bachelor Program, Department of International
Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University,
2017. The Greenpeace Strategy to Influence Brazil National Climate Change
Policy Making in 1998-2009. Supervisor Team: Yustika Citra Mahendra,
S.Sos, MA dan Ni Komang Desy A.P, S.IP., MSi

Brazil is a developing country in Latin America, but the carbon gas this country
produce is equal to a developed countries. Most contributors to this carbon gases
are the land conversion, deforestation and forest fires. Carbon gas is a gas that can
damage the ozone layer and can cause climate change; this situation could
threaten all life on earth. Nowdays many non-governmental organizations
engaged in a lot of campaigns about environmental issues as a result of increasing
carbon gas in the earth. One of them is Greenpeace that do a variety of strategies
to reduce carbon gases produced in Brazil. Strategies carried out by Greenpeace,
later adopted by the Brazilian government and then applied into some of the
points on the National Climate Change policy unveiled by the government of
Brazil in 2009. Greenpeace Strategy to Influence Brazil National Climate Change
Policy making in 1998-2009 described using the theory of NGO strategy by A.S.
Asad and Tamara Kay that consist of three variables and thirteen indicators. This
research is qualitative descriptive.

Keywords: Deforestation, Brazil, Greenpeace, Strategy, National Climate
Change Policy.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Pada era globalisasi seperti saat ini, interaksi dalam sistem internasional
tidak hanya di dominasi oleh hubungan yang terjadi antara negara dengan
negara saja. Aktor lain seperti non governmental organization atau NGO
juga memiliki peran dalam sistem internasional yang semakin komplek ini1.
Tetapi, NGO biasanya tidak selalu terlibat dalam seluruh hal seperti apa
yang dilakukan oleh negara, mereka biasanya hanya fokus terhadap isu – isu
tertentu yang berhubungan dengan bidang mereka, seperti isu nuklir, isu
kesehatan, isu lingkungan, dan lain sebagainya.
Menilik dari perkembangan pada era sekarang, isu lingkungan menjadi
isu yang “seksi” dan diperbincangkan oleh masyarakat dunia. Hal ini tak
lepas dari mulai berubahnya pandangan tentang fungsi hutan yang semula
merupakan sebuah lahan untuk perekonomian, kini berubah menjadi lahan
penunjang kehidupan. Hutan yang di tahap awal pertumbuhan ekonomi
sebuah negara diubah menjadi barang seperti makanan dan sumber energi,
serta dieksploitasi untuk mendapatkan komoditas bernilai tinggi seperti
mineral, bahan bakar hayati, serta minyak dan gas di tahap akhir
pembangunan, kini bergeser kearah pelestarian sisa – sisa hutan yang ada
agar tetap dapat menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Hal tersebut

1

Willetts, Peter; What is a Non-Governmental Organization?, unknow, City University, London,
http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/CS-NTWKS/NGO-ART.HTM. UNESCO Encyclopaedia
of Life Support Systems, Section 1 Institutional And Infrastructure Resource Issues, Article
1.44.3.7, Non-Governmental Organizations pdf

1

dikarenakan hutan merupakan salah satu tempat produksi oksigen yang ada
di bumi, sehingga jika hutan semakin lama berkurang maka produksi
oksigen di bumi juga akan berkurang.
Greenpeace merupakan sebuah non governmental organization yang
peduli terhadap isu lingkungan. Meskipun bukan sebuah rezim yang dapat
mengikat seluruh negara anggotanya, namun Greenpeace telah mempunyai
cabang atau perwakilan di berbagai negara, khususnya negara – negara yang
mempunyai masalah dengan isu lingkungan2. Isu yang menjadi popular
pada era globalisasi ini, hutan mendapat perhatian dari dunia karena
berdasarkan dari penelitian yang Greenpeace lakukan, jumlah hutan yang
ada di dunia pada saat ini semakin berkurang karena semakin tingginya
kebutuhan manusia akan kayu untuk bahan baku pembangunan3. Bahkan
penebangan kayu yang dilakukan oleh manusia telah merambah Ancient
Forrest atau hutan yang sangat jarang dijamah oleh masyarakat modern.
Dan salah satu Ancient Forrest yang telah dijamah dan diambil
sumberdayanya adalah hutan Amazon4.
Oleh sebab itulah Greenpeace kemudian memulai penelitian di hutan
Amazon pada tahun 1998 yang berfokus pada deforestasi hutan Amazon
yang dilakukan oleh Brazil5. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa hutan
di Amazon sudah mengalami krisis deforestasi akibat berubahnya fungsi

2

Greenpeace, Greenpeace International, http://www.greenpeace.org/international/en/, diakses
pada tgl 17 Agustus 2016
3
Greenpeace, Eating Up Amazon, 2006, Greenpeace International, Ottho Heldringstraat 5, 1066
AZ Amsterdam, Netherlands Pdf
4
Ibid
5
Ibid
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hutan yang dijadikan komoditas untuk diambil sumberdayanya untuk
keperluan ekonomi negara.
Hutan terluas yang dimiliki oleh Brazil ini mempunyai wilayah dengan
luas sekitar 6,5 juta km2 yang tersebar di Sembilan negara di Amerika Latin
dan luas wilayah hutan Amazon terbesar berada di dalam wilayah negara
Brazil dengan luas mencapai 63% atau sekitar kurang lebih 4,1 juta km26.
Dalam perkembangan zaman, hutan Amazon dijadikan sebagai sumber kayu
terbesar di wilayah Amerika Latin. Hal ini dikarenakan wilayah yang luas
dari hutan Amazon sendiri sehingga membuat kayu banyak diambil dari
hutan tersebut. Selain kayu, sejarah memperlihatkan bahwa deforestasi
terkait dengan pembangunan ekonomi suatu negara7. Semua tindakan ini
mengakibatkan hilangnya 50% hutan tropis dunia, yang berdampak pada
penghidupan masyarakat yang bergantung pada hutan, mengurangi
keanekaragaman hayati, dan memperbanyak emisi gas rumah kaca ke
atmosfer8.
Dengan semakin banyaknya emisi gas kaca di atmosfer bumi ini,
membuat perubahan cuaca semakin tidak menentu dan tidak sesuai dengan
siklus yang seharusnya terjadi9. Ketika banyak hutan yang terdeforestasi,
maka karbon dari sumber lainnya ikut berkonsentrasi dengan CO2 di

6

Greenpeace, The Amazon’s Silent Crisis, 2014, Greenpeace Brazil, Rua Fradique Coutinho 352,
Pinheiros, Sao Paulo CEP 05416-000, Brazil
7
Hargrave, Jorge and Krisztina Kis-Katos, Economic Causes of Deforestation in the Brazilia
Amazon, 2011, Department of International Economic Policy, University of Freiburg, hal 6 pdf
8
Rautner, M., Leggett, M., Davis, F., Buku Kecil Pendorong Besar Deforestasi, 2013. Global
Canopy Programme: Oxford.
9
CIFOR REDD, Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan REDD, 2010,
CIFOR,
Bogor, Indonesia.
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atmosfer yang akan menyebabkan suhu udara menjadi lebih panas.
Akibatnya kekeringan dan kebakaran hutan akan lebih sering terjadi dan
seterusnya sehingga merusak keseimbangan ekosistem. Hutan yang
mengalami kebakaran berkali-kali tidak dapat pulih kembali dan hutan tidak
mampu lagi menyerap ataupun menyimpan karbon10.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yale Center for Environmental
Law & Policy Webinar Series yang berjudul “Climate Change Solutions:
Frontline Perspectives from Around the Globe” Climate Policy &
Emissions Data Sheet: Brazil11 diperoleh data – data bahwa negara Brazil
menghasilkan emisi gas karbon berasal dari berbagai sektor, dan sektor yang
terbesar merupakan dari land-use change & forestry yang mencapai 64,1%
dan agrikultur sebesar 20,7%, serta sisanya berasal dari sektor lain12
Berdasarkan fakta diatas, dapat dilihat bahwa emisi tertinggi yang
dihasilkan oleh negara Brazil berasal dari Land-use Change & Forestry atau
dengan kata lain adalah deforestasi hutan yang mencapai 64.1% atau sekitar
2.6 juta km213. Urgensi inilah yang membuat Non Governmental
Organization seperti Greenpeace menyerukan reduksi deforestasi kepada
pemerintahan Brazil agar emisi karbon yang dihasilkan oleh deforestasi
dapat

berkurang

sehingga

global

warming

yang

dapat

merubah

keseimbangan alam di bumi dapat tereduksi. Di sisi lain, perilaku yang di
10

Ibid
No Name, “Climate Change Solutions: Frontline Perspectives from Around the Globe” Climate
Policy & Emissions Data Sheet: Brazil,Unknow, Yale Center for Environmental Law & Policy
Webinar Series, hal 2 pdf
12
Ibid
13
Greenpeace, Eating Up Amazon, 2006, Greenpeace International, Ottho Heldringstraat 5, 1066
AZ Amsterdam, Netherlands Pdf
11
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tujukan oleh Greeneace untuk mempengaruhi negara Brazil juga merupakan
hal yang menarik untuk di teliti lebih lanjut, karena dalam kasus ini, NGO
yang notabene tidak mempunyai power seperti negara, tetapi dapat
mempengaruhi perilaku negara.
Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya,
belum atau kurang dijelaskan tentang strategi yang telah dilakukan oleh
Greenpeace untuk membuat pemerintah Brazil setuju akan mengurangi
emisi karbon dari deforestasi di wilayah Amazon. Meskipun telah banyak
peneliti yang mengeluarkan berbagai jurnal untuk meneliti tentang
Greenpeace di Brazil tetapi menurut penulis penelitian – penelitian tersebut
masih

kurang menjelaskan bagaimana strategi

Greenpeace

dalam

mempengaruhi negara Brazil terutama strategi Greenpeace dalam
mempengaruhi pembuatan kebijakan National Climate Change pada tahun
2009. Oleh sebab itu tujuan ditulisnya penelitian ini untuk menjelaskan
strategi Greenpeace sebagai Non Governmental Organization selama
melakukan kampanye lingkungan dan tekanan terhadap pemerintah Brazil
sampai pada dikeluarkannya kebijakan National Climate Change yang
menjadi titik puncak perubahan kebijakan pemerintahan Brazil dimana
sebelumnya pemerintahan Brazil seakan tutup mata terhadap masalah
lingkungan dan mengedepankan masalah ekonomi. Hal ini dibuktikan
dengan selama proses deforestasi di hutan Amazon, lahan kosong akibat
dari deforestasi dijadikan sebagai lahan peternakan sapi yang membuat

5

Brazil sebagai mengekspor daging dan membantu menaikan pendapatan
negara14.
Kebijakan National Climate Change Policy merupakan sebuah
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Brazil yang bertujuan untuk
mereduksi deforestasi hutan di Amazon. Isi kebijakan tersebut kebijakan
adalah tentang Perubahan Iklim Nasional (National Climate Change
Policy) pada 2009, dengan tujuan utama mencegah dan mengendalikan
deforestasi15. Kebijakan ini bertujuan untuk :
1.

Meningkatkan daur ulang limbah perkotaan sebesar 20 persen pada
tahun 201516.

2.

Mengurangi tingkat tahunan deforestasi sebesar 80 persen pada tahun
202017.

3.

Meningkatkan konsumsi domestik etanol (bahan bakar alternatif)
sebesar 11 persen per tahun pada tahun 202018.

4.

Peningkatan kontribusi energi listrik co-generation atau alternatif,
terutama dari biogas tebu, untuk 11,4 persen dari total pasokan listrik di
negara Brazil pada 203019.

14

Walker, Nathalie; Barbara Bramble, and Sabrina Patel, From Major Driver of Deforestation
and Greenhouse Gas Emissions to Forest Guardians? New Developments in Brazil’s Amazon
Cattle Industry, 2010, National Wildlife Federation pdf
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Hijauku.com, Belajar Menyelamatkan Hutan dari Brasil, 2012,
http://www.hijauku.com/2012/12/10/belajar-menyelamatkan-hutan-dari-brasil/, diakses pada tgl 6
januari 2015
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Unescap.org, A president prioritizes a different future: Brazil’s National Plan on Climate
Change and Law, http://www.unescap.org/sites/default/files/5.%20CS-Brazil-National-Plan-onclimate-change-and-law.pdf, diakses pada tgl 7 januari 2015
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Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Brazil dalam menangani
masalah deforestasi hutan di Amazon ini merupakan bentuk dari kesadaran
pemerintah Brazil tentang pentingnya menjaga hutan sebagai penyaring
udara yang dapat menjaga bumi dari global warming. Diratifikasinya
kebijakan ini buah dari hasil penelitian – penelitian yang telah dilakukan
oleh Greenpeace selama bertahun – tahun di Brazil yang kemudian diterima
oleh pemerintah Brazil yang kemudian dijadikan bahan rujukan pembuatan
kebijakan. Dengan dilatarbelakangi hal inilah penulis ingin meneliti
fenomena ini. Penulis ingin meneliti bagaimana sebuah Non-Governmental
Organitation (NGO) dibidang lingkungan seperti Greenpeace dapat
mempengaruhi kebijakan pemerintah Brazil dan hal apa saja yang
mempengaruhi sehingga pemerintah Brazil mau untuk membuat National
Climate change policy pada tahun 2009.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telas diuraikan diatas, terdapat
pertanyaan yang muncul seperti dibawah ini, yang akan dijawab di dalam
makalah. Pertanyaan tersebut yaitu bagaimana strategi Greenpeace dalam
mempengaruhi pembuatan National Climate change policy Brazil tahun
2009 ?
1.3. Tujuan Penelitian
1.3.1.

Tujuan umum

7

1.

Mengetahui

bentuk

strategi

Greenpeace

sebagai

non

governmetal organization dalam mempengaruhi pembuatan
kebijakan negara Brazil dimulai tahun 1998 sampai 2009.
1.3.2.

Tujuan Khusus
1.

Mengetahui implementasi strategi Greenpeace sebagai non
governmetal organization dalam mempengaruhi pembuatan
kebijakan negara Brazil dimulai tahun 1998 sampai 2009.

1.4. Manfaat Penelitian
1.

Dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengerti dan
memahami, bahwa hutan merupakan lahan milik bersama meskipun
berbeda tempat dan kerusakan hutan akibat deforestasi dapat membuat
masyarakat dibelahan dunia lain ikut merasakan dampaknya.

2.

Pembaca dapat mengetahui pengaruh sebuah organisasi internasional
seperti Greenpeace dalam mempengaruhi sebuah kebijakan yang
diambil oleh sebuah negara.
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BAB II
KERANGKA TEORITIS
2.1. Studi Terdahulu
Sebagai referensi penelitian ini, penulis menggunakan beberapa studi –
studi terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang berguna sebagai
referensi untuk memperdalam analisis studi kasus mengenai strategi
Greenpeace di Brazil serta sebagai referensi teori atau teori yang digunakan
oleh penulis untuk menjelaskan penelitian ini.
1.1.1. Kartika Yustina Mandala Putri - Diplomasi Greenpeace dalam
Menekan Deforestasi Amazon Akibat Agrikultur Kedelai di
Brazil
Studi literatur ini merupakan jurnal analisis karya ilmiah dari
Kartika Yustina Mandala Putri yang berasal dari Universitas
Airlangga, dengan judul “Diplomasi Greenpeace dalam Menekan
Deforestasi Amazon Akibat Agrikultur Kedelai di Brazil”. Jurnal
analisis ini memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis
tentang keadaan negara Brazil dari sudut pandang Kartika Yustina
Mandala Putri. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengarah kepada
adanya keterkaitan antara pertanian yang melakukan deforestasi,
peningkatan harga kedelai, pembersihan hutan20.

20

Putri, Kartika Yustina Mandala, Diplomasi Greenpeace dalam Menekan Deforestasi Amazon
Akibat Agrikultur Kedelai di Brazil, 2015, Jurnal Analisis HI Universitas Airlangga
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Dalam kasus deforestasi akibat agrikultur kedelai, menurut
peneliti terdapat tiga peran utama yang dimainkan oleh Greenpeace,
yaitu sebagai Kompetitor Pemerintah, Mobilisasi Opini Masyarakat
dan sebagai pengawas dan penilai. Sebagai Kompetitor Pemerintah
maksudnya Greenpeace melakukan dua hal yang kemudian
dikategorikan oleh peneliti sebagai peran Kompetitor Pemerintahan,
kedua hal tersebut adalah analisis dan respon yang diberikan terkait
deforestasi hutan di Amazon Brazil21. Dalam melakukan investigasi
hutan Amazon, Greenpeace telah melakukannya sejak tahun 199822.
Untuk meningkatkan efektivitas dan hasil penelitian, Greenpeace
membagi anggotanya menjadi beberapa tim-tim pemetaan satelit di
Amazon. Tim-tim tersebut dilengkapi dengan fasilitas on the ground
dan aerial surveillance agar dapat melakukan investigasi secara
terperinci23.
Peneliti menjelaskan Greenpeace mengumpulkan data tidak
hanya berasal dari Amazon tetapi juga aktor – aktor politik,
perusahaan yang terkait, data ekspor – impor di Brazil, yang
kemudian diolah untuk dianalisis sehingga mendapatkan sebuah alur
dan fakta. Sedangkan respon, menurut peneliti dikeluarkan oleh
Greenpeace tidak secara langsung turun untuk berkampanye dijalan
tetapi Greenpeace mengeluarkan laporan – laporan hasil investigasi

21

Ibid
Ibid
23
Ibid
22
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serta fakta –fakta yang ditemukan dari hasil penelitian agar menarik
perhatian dari masyarakat luas.
Sebagai salah satu NGO yang aktif dalam bidang lingkungan
Greenpeace sering melakukan kampanye – kampanye untuk
melestarikan lingkungan, baik melalui media atau langsung turun
kejalanan. Dalam penelitian ini dijelaskan, bahwa Greenpeace
melakukan penyelidikan terhadap rantai permintaan kedelai yang
berasal dari Brazil sampai kepada wilayah Eropa. Pelelitian ini juga
mengacu pada sebuah buku yang dikeluarkan oleh Greenpeace yang
berjudul Eating Up Amazon yang menyatakan bahwa McDonald dan
sejumlah

retailers

makanan

Eropa

lainnya

terlibat

dalam

perdagangan kedelai hasil deforestasi24.
Sebagai pengawas dan penilai, Greenpeace ikut mengawasi luas
hutan yang menjadi tujuan utama agar tidak ada lagi deforestasi
hutan

Amazon

serta

Greenpeace

mengawasi

kepatuhan

Pemerintahan Brazil sebagai aktor yang yang mempunyai power
kuat untuk tetap berkomitmen terhadap Moratorium Kedelai.
Dengan

adanya

pengawasan

dan

penilaian

dari

kelompok

independent hal ini membuat aktor – aktor yang terlibat merasa ada
badan yang mengawasi sehingga dapat menekan angka untuk keluar
dari Moratorium Kedelai.

24

Greenpeace, Eating Up Amazon, 2006, Greenpeace International, Ottho Heldringstraat 5, 1066
AZ Amsterdam, Netherlands Pdf
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Untuk membuktikan strategi Greenpeace untuk mempengaruhi
makan, dalam jurnal ini peneliti menggunakan tipologi pengaruh
menurut Betsill untuk melihat aktivitas NGO. Dalam jurnal ini
peneliti membuat indikator pengaruh Issue Framing dengan bukti
yang terdapat dalam buku Eating Up Amazon yang menyatakan
bahwa perusahaan pengimpor kedelai terbesar dari Brazil berasal
dari Liverpool Inggris25. Kedelai tersebut digunakan sebagai pakan
ternak untuk menyuplai perusahaan makanan di Eropa. Agenda
Setting yang dilakukan oleh Greenpeace menargetkan kepada
perusahaan pengimpor kedelai tetapi pada awalnya Greenpeace
menargetkan perusahaan makanan yang langsung berhubungan
dengan masyarakat agar membuahkan impact karena tekanan berasal
langsung dari akar yang menjadi tumpuan sebuah perusahaan, yaitu
konsumen.
Position of Key Actors merupakan hasil dari Agenda Setting
dimana perusahaan akhirnya mengikuti solusi yang diberikan oleh
Greenpeace. Tidak hanya perusahaan, pemerintahan Brazil juga
menyepakati Moratorium Kedelai26. Final Agreement maksudnya,
setelah aktor – aktor yang terlibat dalam masalah deforestasi akibat
perluasan lahan penanaman kedelai ikut menyutujui kesepakatan,
Greenpeace membentuk komitmen bersama dalam memonitoring
dan pencegahan terjadi deforestasi kembali dengan bantuan
Pemerintah Brazil. Hal tersebut merefleksikan bahwa kepentingan
25
26

Ibid
Ibid
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Greenpeace berhasil untuk menurunkan deforestasi dengan adanya
kesepakatan antara perusahaan dan pemerintah.
Perbedaan studi kasus diatas dengan apa yang akan penulis tulis
adalah, penulis

tidak menggunakan pendekatan diplomasi yang

melihat kepada peren dan pengaruh sebuah NGO. Tetapi penulis
hanya berfokus kepada bagaimana cara sebuah NGO dapat
mempengaruhi sebuah negara, dalam kasus yang penulis teliti,
penulis membahas kasus deforestasi di negara Brazil sama seperti di
dalam penelitian tetapi yang membedakan penulis akan menjelas
cara – cara Greenpeace sebagai NGO untuk mempengaruhi sebuah
negara, tidak hanya terfokus kepada sebuah cara yaitu dengan
Moratorium Kedelai.
1.1.2. Asad .L Asad dan Tamara Kay - Theorizing the Relationship
Between

Ngos

and

the

State

in

Medical

Humanitarian

Development Project
Di dalam artikel yang ditulis oleh Asad .L dan Tamara Kay yang
berjudul Theorizing the Relationship Between Ngos and the State in
Medical Humanitarian Development Project menjelaskan tentang
sebuah teori hubungan antara negara dengan NGO, dimana NGO
dapat mempengaruhi sebuah negara tergantung kepada kemampuan
NGO untuk menggunakan kelebihan seperti sumber daya yang ada,
aliansi dan jaringan, dan framing untuk mempengaruhi tidakan suatu
negara.
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Untuk menjelaskan teori tersebut Asad .L dan Tamara Kay
menggunakan studi kasus NGO Oxam America (OA) dalam
menjalankan proyek mereka di berbagai negara yang berfokus pada
kegiatan isu – isu pembangunana termasuk kesehatan public,
keuangan masyarakat, kesetaraan genre, dan akses pada air27. Selain
Oxam America, studi kasus dalam artikel ini juga menggunakan
contoh NGO Partnet of Earth yang mempioneri community-based
care di berbagai belahan dunia yang memberikan edukasi kepada
masyarakat kalanagan bawah agar sadar akan pentingnya menjaga
kesehatan 28.
Penelitian yang dilakukan oleh Asad .L dan Tamara Kay
menggunakan penelitian dengan cara perbandingan dua studi kasus
dan untuk mendapatkan data mereka melakukan interview kepada
staf dari masing – masing NGO29. Hal ini dikarenakan peneliti
tertarik untuk memahami bagaimana NGO bekerja dan membangun
sebuah hubungan yang memiliki konteks politik berbeda. Kemudian
hasil yang diperoleh dari interview dari kedua NGO akan
menghasilkan persamaan dan perbedaan didalam hubungan negara
dengan NGO dari kedua sumber.
Perlu diketahui bahwa teori ini merupakan teori adaptasi dari
pencetus awalnya yaitu Rhonda Evans dan Tamara Kay. Menurut
27

Asad, A.L. dan Tamara Kay, Theorizing The Relationship Between NGOs and The State in
Medical Humanitarian Development Projects, 2014, Department of Sociology, Harvard
University, 33 Kirkland Street, Cambridge, MA 02138, USA pdf
28
Ibid
29
Ibid
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mereka dengan menggunakan teori the architecture of field overlap
peneliti

dapat

melihat

bagaimana

para

aktivis

lingkungan

menggunakan cara field overlap untuk memenangkan negosiasi.
Definisi dari the architecture of field overlap menjelaskan
bagaimana dengan tumpang tindih antar bidang dapat menciptakan
keuntungan tersediri30.Sedangkan Asad dan Kay merubah teori awal
dengan menghilangkan satu variable yaitu rulemaking, sehingga
tersisa tiga variable yaitu Alliance Brokerage, Resource Brokerage,
Frame Adaptation yang digunakan oleh Asad dan Kay untuk
meneliti hubungan negara dengan NGO. Kurang dijelaskan dalam
tulisan Asad dan Kay mengapa hal tersebut dilakukan, tetapi
menurut pemahaman penulis, terdapat peerbedaan dari kedua
penelitian tersebut.
Dalam penelitian Rhonda Evans dan Tamara Kay, mereka
meneliti tentang kesuksesan NGO lingkungan dalam mempengaruhi
forum yang terdiri dari negara – negara anggota NAFTA dan
organisasi – organisasi atau juga disebut non – state member yang
terdiri dari pebisnis dan ketua partai buruh yang mempunyai mandat
legal untuk turut serta dalam forum31. Sedangkan penelitian Asad
dan Kay

meneliti tentang hubungan negara dengan NGO

menggunakan studi kasus Oxfam America dan Partner in Health
yang berhubungan dengan aktor negara. Berdasarkan perbedaan
30

Evans, Rhonda dan Tamara Kay, How Environmentalists “Greened” Trade Policy: Strategic
Action and the Architecture of Field Overlap, 2008, Department of Sociology, 6th floor, William
James Hall, 33 Kirkland Street, Harvard University, Cambridge, MA 02138 pdf
31
Ibid
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tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perbedaan teori tersebut
terdapat di variable rulemaking dimana variable tersebut digunakan
ketika meneliti hubungan antara NGO dengan forum internasional
yang terdiri dari banyak negara dan aktor lain, sedangkan ketika
meneliti hubungan antara NGO dengan satu negara maka variable
tersebut dihilangkan. Dari hal tersebutlah menurut penulis perbedaan
tulisan Asad dan Kay dengan Evans dan Kay.
Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan teori
The Architecture of Field Overlap milik Asad dan Kay yang
diadaptasi dari Evans dan Kay karena dalam penelitian Asad dan
Kay mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh
penulis, yaitu memiliki level of analisys sama yang melihat
hubungan antara NGO dengan aktor negara.
2.2. Kerangka Teoritual
Dunia yang semakin global ini, ranah hubungan internasional tidak lagi
dihuni oleh individu yang mempunyai power lebih, negara dan organisasi
internasional. Tetapi seiring berjalannya waktu muncul aktor lain yang ikut
andil

dalam

hubungan

internasional,

aktor

tersebut

adalah

Non-

Governmental Organization (NGO) atau dalam bahasa Indonesia disebut
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Samuel J. Barkin,
Organisasi Internasional berbeda dengan NGO, Organisasi Internasional
merupakan sebuah institusi yang dibentuk berdasarkan dari perjanjian
beberapa negara yang menyepakati sebuah kesepakatan bersama sehingga
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dibentuklah badan yang bertugas mengontrol agar perjanjian tersebut tetap
berjalan 32.
Sedangkan Non-Governmental Organization (NGO) menurut Professor
Peter Willetts dalam What is a Non-Governmental Organization?
Merupakan asosiasi independen secara sukarela dari individu – individu
yang beraksi bersama dengan tujuan yang sama33. NGO berasal dari gerakan
aksi masyarakat yang mempunyai pandangan yang sama atas suatu
peristiwa. Biasanya gerakan ini dipicu oleh kurangnya tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah sehingga membuat masyarakat merasa tergerak
untuk membantu atau mengatasi masalah tersebut. Berbeda dengan partai
politik, NGO tidak mengejar kekuasaan dan biasanya tidak berorientasi
kepada profit. Cara NGO mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas
mereka dengan konsultasi sesuai bidang, menjual publikasi ilmiah, atau
kontrak dengan pihak tertentu34.
Professor Peter Willetts beranggapan bahwa untuk dapat menjelaskan
internal NGO lebih baik, beliau membedakan NGO menjadi dua tipe
aktivitas dari NGO yaitu Operational dan Campaigning35.

Untuk

membedakan menjadi dua tipe ini, Professor Willetts melihat dari aktivitas
apa yang NGO tersebut sedang dikejar, yaitu antara pencapain skala kecil
langsung mengerjakan proyek atau pencapaian dengan skala besar dengan
32

Barkin, J. Samuel; International Organization: Theories And Institutions, 2006, Palgrave
Macmillan, 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010 hal 1 pdf
33
Willetts, Peter; What is a Non-Governmental Organization?, unknow, City University, London,
http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/CS-NTWKS/NGO-ART.HTM. UNESCO Encyclopaedia of
LifeSupport Systems, Section 1 Institutional And Infrastructure Resource Issues, Article 1.44.3.7,
Non-Governmental Organizations pdf
34
Ibid hal 2
35
Ibid hal 9
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menggunakan cara mempengaruhi sistem politik secara tidak langsung36.
NGO tipe Operational artinya NGO harus dapat memobilisasi sumberdaya,
dalam wujud donasi finansial, material atau sukarelawan yang ada untuk
menyokong program atau proyek NGO37. Untuk mendapatkan finansial atau
material NGO mendapatkannya dari kontrak dengan pemerintah atau pihak
swasta seperti perusahaan atau Organisasi Internasional seperti PBB.
Dengan melakukan kontrak NGO akan diberikan dana untuk melaksanakan
sebuah proyek yang telah disepakati. Sedangkan untuk mendapatkan
relawan, biasanya merekrut mahasiswa yang sedang melakukan magang
atau pelajar yang sedang masa liburan yang panjang merupakan salah satu
sumber dari sukarelawan NGO. NGO tipe Campaigning artinya untuk
mendapatkan finansial NGO dapat mengandalkan kampanye untuk
mendukung proyek yang sedang dilakukan dengan dukungan baik secara
finansial atau materil38.
Menurut David Lewis dan Nazneen Kanji dalam Non-Governmental
Organizations and Development menjelaskan bahwa Non-Governmental
Organizations (NGO) lebih fokus kepada ide bahwa sebuah organisasi
peduli dengan promosi tentang kemasyarakatan, agenda perubahan politik
atau ekonomi, yang biasanya berhubungan dengan teori „development‟39.
Hal ini menjadikan NGO sebagai agen kampanye yang berhubungan dengan
masyarakat sekaligus agen perubahan yang bekerja dalam skala lokal,

36

Ibid hal 9
Ibid hal 9
38
Ibid hal 9
39
Lewis, David, and Nazneen Kanji; Non-Governmental Organizations and Development, 2009,
Routledge, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN, USA and Canada pdf hal 11
37
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nasional, ataupun global. Dalam mejalankan perannya, NGO dibagi menjadi
tiga yaitu : implementers, catalysts dan partners40.
a.

Peran implementers fokus kepada mobilisasi sumberdaya untuk
memberikan barang dan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan41.

b.

Catalysts normalnya dipahami sebagai individu yang membawa
perubahan. Dalam konteks NGO, catalysts mempunyai makna NGO
yang mempunyai kemampuan untuk menginspirasi, memfasilitasi atau
berkontribusi dalam mempromosikan perubahan42.

c.

Partners artinya NGO bekerja sama dengan instansi – instansi terkait
untuk membagi resiko dan keuntungan43.
Untuk dapat melihat hubungan antara NGO dengan Negara, Asad L.

Asad dan Tamara Kay dalam artikel yang berjudul Theorizing The
Relationship Between NGOs and The State in Medical Humanitarian
Development Projects beragumen bahwa NGO bisa menjadi sangat sukses
ketika NGO berinteraksi dengan beberapa tipe Negara yang berbeda – beda
untuk menyampaikan kepentingan dan negosiasi NGO.

Mereka juga

berpendapat bahwa konteks politik yang unik di mana NGO beroperasi
memungkinkan untuk NGO mempengaruhi sejauh mana negara mendukung
proyek pembangunan tersebut dan hasil dari bagaimana NGO melakukan
tugasnya juga mempengaruhi dukungan dari Negara44.

40

Lewis, David. (2007) The Management of Non-Governmental Development Organizations, 2nd
edn. London: Routledge. pdf
41
Lewis, David, and Nazneen Kanji; Non-Governmental Organizations and Development, 2009,
Routledge, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN, USA and Canada pdf hal 13
42
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Mereka menjelaskan fenomena ini dengan menggunakan teori milik
Rhonda Evans dan Tamara kay tentang The Architecture of Field Overlap
yang menjelaskan ada empat mekanisme untuk menjelaskan bagaimana
NGO mempengaruhi kebijakan perdagangan agar tetap memperhatikan
lingkungan dan pro-buruh45. Mekanisme tersebut adalah Rule Making,
Alliance Brokerage, Resource Brokerage, Frame Adaptation46. Tetapi
dalam penelitian Asad A.L. dan Tamara Kay hanya menggunakan tiga, yaitu
Alliance Brokerage, Resource Brokerage, Frame Adaptation47, karena tidak
dicantumkan alasan tidak menggunakan seluruh mekanisme, maka menurut
pemahaman penulis mekanisme Rule Making yang disebutkan oleh Evans
dan Kay terindikasi kepada NGO selaku aktor yang mempunyai pengaruh
menggunakan sebuah badan diatas Negara, seperti Organisasi Internasional,
Organisasi Regional dan lain sebagainya untuk mempengaruhi kebijakan –
kebijakan negara. Sehingga menurut penulis hal inilah mengapa Asad dan
Kay hanya memakai tiga mekanisme dari Evans dan Kay untuk menjelaskan
hubungan antara NGO dengan Negara bukan hubungan NGO dengan sistem
internasional.
A.L. Asad dan Tamara Kay dengan menggunakan mekanisme Alliance
Brokerage, Resource Brokerage, Frame Adaptation, mereka dapat
menjelaskan bagaimana aktor mendapatkan sumberdaya yang berpengaruh
Medical Humanitarian Development Projects, 2014, Department of Sociology, Harvard
University, 33 Kirkland Street, Cambridge, MA 02138, USA pdf
45
Evans, Rhonda dan Tamara Kay, How Environmentalists “Greened” Trade Policy: Strategic
Action and the Architecture of Field Overlap, 2008, Department of Sociology, 6th floor, William
James Hall, 33 Kirkland Street, Harvard University, Cambridge, MA 02138 pdf
46
Ibid
47
Asad, A.L. dan Tamara Kay, Theorizing The Relationship Between NGOs and The State in
Medical Humanitarian Development Projects, 2014, Department of Sociology, Harvard
University, 33 Kirkland Street, Cambridge, MA 02138, USA pdf
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dari berbagai bidang untuk membuat perubahan organisasi dan sosial48.
Oleh sebab itu penulis akan menjelaskan masing – masing mekanisme
berdasarkan artikel A.L. Asad dan Tamara Kay.
Pertama Alliance Brokerage, NGO untuk menambah legitimasi dalam
mempengaruhi kalkulasi Negara dalam mengambil keputusan menggunakan
cara memperantarai Negara dengan aliansi NGO diberbagai bidang49. NGO
diibaratkan sebagai actor yang mempunyai jaringan luas dengan NGO –
NGO lain diberbagai bidang dan menggunakan jaringan tersebut menjadi
sebuah keuntungan bagi NGO itu sendiri. Jaringan yang dimaksud adalah
orang – orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu atau
epistemic community, jaringan yang mempunyai dana untuk isu tertentu,
organisasi internasional, dan pendukung dari isu yang sedang dibahas.
Kedua Resource Brokerage, dengan memanfaatkan sumberdaya yang
dimiliki seperti, uang, teknologi, koneksi pada norma atau standart
internasional, serta legitimasi politik, NGO dapat menggunakan nilai dari
sumberdaya yang ada untuk mempengaruhi sebuah Negara50. Tetapi
kemampuan Resource Brokerage juga tergantung kepada seberapa besar
ketergantungan Negara terhadap sumber dari luar Negara51, jadi NGO harus
dapat menganalisis sumberdaya apa saja yang bernilai bagi Negara yang
akan dituju sehingga menjadi efektif dalam mempengaruhi.

48

Ibid
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Mekanisme yang terakhir adalah Frame Adaptation atau mekanisme
yang digunakan untuk mengkonstruk ide, teori atau strategi dalam
memandang sebuah isu52. Dengan menggunakan framing NGO dapat
memanipulasi sebuah isu dengan menggabungkan dengan isu lain53, seperti
pada penelitian ini yang membahas tentang lingkungan dan kemudian
digabungkan dengan masalah kesehatan, karena dengan merusak lingkungan
akan menyebabkan perubahan iklim yang akan berdampak pada manusia.
Dengan begitu NGO dapat mereteoritual isu lingkungan sehingga akan
mendapatkan dukungan dari Negara. Agar efektif dalam mempengaruhi,
mekanisme Frame Adaptation menggunakan strategi adaptasi dari non –
state ke state dengan cara NGO memfasilitasi reteoritualisasi dengan ide –
ide politik, discursive parameters, dan paradigma yang sebenarnya.
Dalam artikel tersebut juga dijelaskan masing – masing strategi yang
digunakan oleh masing – masing mekanisme untuk memudahkan penelitian
dalam melihat bagaimana cara NGO mempengaruhi Negara menggunakan
ketiga mekanisme tersebut. Strategi – strategi dari ketiga mekanisme akan
dijelaskan penulis dalam sub bab kerangka koseptual karena menurut
penulis strategi tersebut akan menjadi indikator penulis dalam menerangkan
kerangka teoritual menggunakan teori ini.
2.3. Operasionalisasi Teori
Strategi NGO dalam menghadapi permasalahan lingkungan dalam
dunia yang telah terglobalisasi atau terhubung saat ini tidak dapat dipandang
52
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sebelah mata. Karena kenyataannya, NGO dapat mempengaruhi kebijakan
suatu negara dengan menggunakan strategi – strategi yang mereka terapkan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori The Architecture of Field
Overlap, yang terdapat tiga macam variable untuk menjelaskan mengenai
strategi Greenpeace dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan National
Climate Change Policy Brazil Tahun 2009.
Penerapan strategi ini di mulai dari variable pertama, yaitu alliance
brokerage. Didalam variabel ini terdapat lima indikator untuk membangun
variabel ini. Indikator pertama adalah build relationships with individual
politicians at national or local level, maksudnya Greenpeace membangun
hubungan dengan Gubernur di kota yang terdapat wilayah hutan Amazon.
Hal ini bertujuan agar apa yang dicita – citakan oleh Greenpeace dapat
langsung berimbas ke daerah yang terdapat hutan Amazon, dari pada harus
melalui pemerintah pusat yang harus melalui berbagai tahapan untuk dapat
diimplementasikan oleh kota – kota di sekitar Amazon. Kedua find common
ground within national ministries or government agencies, dimana
Greenpeace bekerja sama dengan Kementrian Lingkungan Brazil untuk
membahas kasus deforestasi ini sehingga tercapai kesepakatan dengan
Kementrian Lingkungan Brazil untuk menurunkan angka deforestasi di
hutan Amazon. Ketiga, engage with experts in a non-state field. Greenpeace
bekerja sama dengan universitas di Brazil dalam melakukan penelitian
tentang deforestasi hutan di Amazon untuk mencari data dan fakta yang
muncul akibat dari deforestasi. Dengan adanya pihak universitas, hasil dari
penelitian akan memperoleh bargaining power lebih karena ada pihak
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universitas yang ikut serta dalam penelitian. Indikator keempat, cooperate
with advocacy, civil rights, and/or civil society organizations, yang
menjelaskan tentang kerja sama Greenpeace bersama dengan Instituto
Socioambiental, Greenpeace, Instituto Centro de Vida, Instituto de Pesquisa
Ambiental

da

Amazônia,

The

Nature

Conservancy,

Conservação

Internacional, Amigos da Terra-Amazônia Brasileira, IMAZON, dan
WWF-Brasil membuat proposal penyelesaian masalah deforestasi hutan
Amazon. Dan indikator terakhir dari variabel alliance brokerage adalah help
build advocacy networks or social movements yang menjelaskan tentang
Greenpeace bersama dengan Brazilian Association of Vegetable Oil
Industries (ABIOVE), Civil Society and Environmental Partners, dan
Kementrian Lingkungan Brazil membuat kesepakatan terkait tata cara
pembukaan lahan baru untuk ladang kedelai di wilayah hutan Amazon.
Variabel keduanya adalah resource brokerage. Dalam variabel ini
terdapat tiga indikator untuk menjelaskan variabel. Indikator pertama adalah
negotiate with state to elicit funds for project support, yang menjelaskan
tentang pengajuan proposal sebesar 1 milyar Real atau sekitar 390 juta Euro
oleh Greenpeace untuk mendukung penyelesaian masalah deforestasi di
Amazon. Indikator kedua, offer outside experts or valuable local experts.
Dalam indikator ini menjelaskan bahwa Greenpeace menunjuk Ditujuknya
the Indigenous Missionary Council dan the Native Amazon Operation
sebagai NGO yang bergerak di bidang sosial untuk membantu masyarakat
Deni Amazon menyelesaikan masalah demarkasi atau wilayah di hutan
Amazon. Ketiga, provide new technology/information or access to it,
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sebagai salah satu NGO yang memberikan suara keras terhadap
pemerintahan Brazil terkait deforestasi, Greenpeace tidak hanya mengkritik
pemerintahan tetapi juga memberikan solusi berupa menyediakan cara
alternatif untuk mengelola yaitu dengan forest certification.
Variabel ketiga, frame adaption, dalam variabel ini terdapat lima
indikator, yang pertama, reconceptualize political idea or concept. Indikator
ini menjelaskan, Greenpeace melakukan peninjauan kembali terkait
kebijakan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu kebijakan nut tree atau
larangan untuk para loggers untuk menebang pohon nut karena buah dari
pohon tersebut memilki harga ekonomi yang lumayan tinggi. Dilakukannya
peninjauan kembali dikarenakan, kebijakan nut tree tidak dapat menekan
laju deforestasi karena loggers tidak menebang pohon tersebut, tetapi
mereka menebang semua pohon selain nut tree, sehingga hanya menyisakan
pohon nut tree berdiri tegak sendiri diatas lahan yang kosong. Indikator
kedua, link two or more issues in a new way, Greenpeace menghubungkan
dua isu yang berbeda, yaitu isu lingkungan yang terjadi akibat dari
deforestasi hutan Amazon dan isu sosial yang juga terjadi akibat dari
deforestasi hutan Amazon yaitu masalah demarkasi masyarakat pedalaman
Amazon atau suku Deni yang meresa bahwa tempat tinggal mereka semakin
lama semakin menyempit karena mereka menggantungkan hidup mereka
dari alam. Oleh sebab itu Greenpeace menggunakan dua isu untuk membuat
dampak dari deforestasi semakin besar. Ketiga, create new rights discourse,
Greenpeace mengkampanyekan hak suku pedalaman Amazon untuk
memperoleh wilayah sendiri di hutan Amazon. Keempat, adjust, expand, or
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constrain the rhetorical parameters of existing discourse, yang menjelaskan
cara Greenpeace mengembangkan retorika terkait masalah - masalah yang
akan muncul jika deforestasi terus dilakukan sehingga menyebabkan
wilayah hutan Amazon semakin menyempit. Indikator terakhir, transform
collective understanding of available political options, dimana Greenpeace
merubah pemahaman pemerintahan Brazil tentang dampak dari ekspor kayu
yang berasal dari hutan Amazon. Yang semula pemerintah Brazil
menganggap bahwa hutan Amazon sebagai lumbung kayu karena banyak
kayu yang dapat di ekspor dari hutan Amazon, menjadi kayu dari hutan
Amazon ini akan menyebabkan masalah baru bagi pemerintah Brazil,
sehingga harus di batasi atau bahkan dihentikan penebangan kayu di
Amazon.
Untuk mempermudah pemahaman akan operasionalisasi teori, penulis
akan menyediakan ringkasan operasionalisasi teori di atas kedalam table
berikut :
2.1. Tabel 1 : Variabel dan Indikator teori Non-Governmental Organization milik
Asad A.L. dan Tamara Kay

Teori

Variabel

Alliance

Indikator

Build relationships with
individual politicians at
national or local level

Brokerage
Find common ground
within national
ministries or government
agencies
Engage with experts in a

Operasionalisasi
Greenpeace membangun
hubungan dengan
Gubernur yang ada di
negara Brazil
Greenpeace bekerja sama
dengan Kementrian
Lingkungan Brazil untuk
mengurangi angka
deforestasi hutan Amazon
Greenpeace bekerja sama
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Teori The

non-state field

dengan Universitas universitas di Brazil untuk
melakukan penelitian
akibat dari deferostasi
hutan Amazon

Cooperate with
advocacy, civil rights,
and/or civil society
organizations

Greenpeace bersama
dengan delapan NGO lain
membuat proposal
penyelesaian masalah
deforestasi hutan Amazon
Greenpeace bersama
dengan ABIOVE, Civil
Society and
Environmental Partners
dan Kementrian
Lingkungan Brazil
membuat kesepakatan
terkait pembukaan lahan
baru untuk ladang kedelai
di wilayah hutan Amazon

Architecture
of Field
Help build advocacy
networks or social
movements

Overlap

Negotiate with state to
elicit funds for project
support

Greenpeace mengajukan
proposal sebesar 1 milyar
Real atau sekitar 390 juta
Euro untuk mendukung
penyelesaian masalah
deforestasi di Amazon

Offer outside experts or
valuable local experts

Ditunjuknya the
Indigenous Missionary
Council dan the Native
Amazon Operation oleh
Greenpeace untuk
menyelesaikan masalah
demarkasi suku Deni
(suku pedalaman) di
Amazon (outside experts)

Provide new
technology/information
or access to it

Greenpeace menyediakan
cara alternatif untuk
mengelola yaitu dengan
forest certification

Reconceptualize political
idea or concept

Greenpeace melakukan
peninjauan kembali
terhadap kebijakan
dilarang menebang nut

Resource
Brokerage

Frame
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Adaptation

tree di hutan Amazon

Link two or more issues
in a new way

Greenpeace
menghubungkan
deforestasi hutan Amazon
dengan isu demarkasi
masyarakat pedalaman
Amazon agar tercipta
dampak lain selain
dampak lingkungan

Create new rights
discourse

Greenpeace
mengkampanyekan hak
suku pedalaman Amazon
untuk memperoleh
wilayah sendiri di hutan
Amazon

Adjust, expand, or
constrain the rhetorical
parameters of existing
discourse

Transform collective
understanding of
available political
options

Greenpeace
mengembangkan retorika
terkait masalah yang akan
ditimbulkan jika wilayah
hutan Amazon semakin
sempit.
Greenpeace merubah
pemahaman pemerintahan
Brazil tentang dampak
dari ekspor kayu yang
berasal dari hutan Amazon
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2.4. Alur Pemikiran
Latar Belakang
Semakin tingginya angka deforestasi yang terjadi di hutan Amazon, dianggap
Greenpeace sebagai ancaman bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Kondisi ini
dikarenakan hutan merupakan salah satu factor penunjang kehidupan di bumi. Oleh
karena itu, perlu adanya strategi yang dilakukan oleh Greenpeace agar pemerintah
Brazil membuat kebijakan yang berorientasi kepada menjaga lingkungan dan
hutan.
Rumusan Masalah
yaitu bagaimana strategi Greenpeace untuk mempengaruhi pembuatan National
Climate change policy Brazil tahun 2009 ?

Strategi Greenpeace
Frame
Adaptation

Alliance
Brokerage
Resource
Brokerage

Build
relationships
with
individual
politicians at
national or
local level

Cooperate
with
advocacy,
civil rights,
and/or civil
society

Find
common
ground
within
national
ministries or
government
agencies

Engage
with
experts in
a nonstate field

Help build
advocacy
networks
or social
movements

Offer
outside
experts
or
valuable
local
experts

Negotiate
with state
to elicit
funds for
project
support

Provide new
technology/in
formation or
access to it

Create
new rights
discourse

Reconceptual
ize political
idea or
concept

Transform
collective
understanding
of available
political
options

Link two
or more
issues in
a new
way

Adjust,
expand, or
constrain
the
rhetorical
parameters
of existing
discourse

Berdasarkan penjelasan dari studi kasus dan teori The Architecture of Field
Overlap diatas, penulis dapat memperoleh hipotesis bahwa Greenpeace
mempengaruhi pembuatan kebijakan National Climate Change negara Brazil
29
melalui strategi Alliance Brokerage, Resource Brokerage, dan Frame

2.5. Argumen Utama
Berdasarkan penjelasan dari studi kasus dan teori The Architecture of
Field Overlap diatas, penulis dapat memperoleh hipotesis bahwa
Greenpeace mempengaruhi pembuatan kebijakan National Climate Change
negara Brazil melalui strategi Alliance Brokerage, Resource Brokerage, dan
Frame Adaptation. Strategi ini dilakukan agar Pemerintahan Brazil
membuat kebijakan untuk mengurangi emisi gas karbon yang dihasilkan
oleh negara Brazil agar

masalah yang timbul akibat dari kemunculan

Climate Change dapat diminimalisir dampaknya.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penulis memutuskan
untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini
hanya

terdapat

satu

variabel

yaitu

“Strategi

Greenpeace

Dalam

Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan National Climate Change Policy
Brazil Tahun 1998 - 2009”.
3.2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah perilaku yang dilakukan
Greenpeace yang terkait deforestasi hutan Amazon pada tahun1998 – 2009.
Dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana strategi Greenpeace
agar dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan National Climate Change
Policy Pemerintahan Brazil Tahun 2009.
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini penulis akan menggunakan data-data sekunder yang
didapatkan melalui website resmi Greenpeace dan Pemerintah Brazil. Selain
itu penulis menggunakan data-data lain dari jurnal, buku dan berita-berita di
internet dan koran terkait permasalahan yang akan diangkat. Oleh karena itu
dalam mengumpulkan data penulis melakukan studi literatur.
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3.4. Sistematika Penulisan
Penelitian ini akan dibagi dalam enam sub-bab yaitu
1.

BAB I (PENDAHULUAN)

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah yang
diangkat dalam penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik
manfaat teoritis maupun praktis.
2.

BAB II (KERANGKA PEMIKIRAN)

Bab ini terdiri dari studi terdahulu, kerangka teoritis, operasionalisasi teori
dan argumen utama. Bab ini bertujuan untuk menjadi landasan penulis
dalam melakukan penelitian sesuai dengan teori atau teori yang digunakan.
3.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik
pengambilan data dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk
menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.
4.

BAB IV (PEMBAHASAN)

Bab ini akan menjabarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis
dalam penelitian. Bab ini terdiri dari data-data hasil penelitian yang didapat
oleh penulis melalui studi literatur.
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5.

BAB V (PENUTUP)

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Sub-bab kesimpulan berisikan
hasil rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan. Sub-bab saran
berisikan saran yang diberikan oleh penulis terkait hasil penelitian kepada
para pembaca.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM
Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum terkait
dengan strategi yang dilakukan oleh Greenpeace dalam mempengaruhi pembuatan
kebijakan National Climate Change negara Brazil yang dilakukan dari tahun 1998
sampai diimplementasikan kebijakan tersebut pada tahun 2009. Penulis akan
memaparkan terlebih dahulu sejarah dari Greenpeace yang terkait isu deforestasi
hutan dan perkembangan dari deforestasi hutan yang menurut Greenpeace perlu
untuk ditindak lanjuti lebih dalam. Kemudian penulis akan menyajikan data – data
mengenai deforestasi yang terjadi di hutan Amazon yang masuk wilayah Brazil,
bagaimana dampak dari deforestasi bagi negara Brazil dan sekitarnya, serta
strategi yang dilakukan Greenpeace untuk menurunkan deforestasi di hutan
Amazon dari tahun 1998 sampai 2009.
Pada penjelasan berikutnya yakni berisi mengenai apa itu kebijakan National
Climate

Change,

serta

apa

saja

yang

diatur

dalam

kebijakan

yang

diimplementasikan pada tahun 2009 tersebut. Berdasarkan dari penjelasan poin –
poin yang diatur di dalam kebijakan National Climate Change yang dijelaskan
sebelumnya, penulis akan menyajikan data terkait dengan poin – poin kebijakan
yang berhubungan dengan strategi yang dilakukan oleh Greenpeace. Hal ini
bertujuan untuk menunjukkan bahwa Greenpeace ikut mempengaruhi dalam
proses pembuatan kebijakan National Climate Change tersebut.
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4.1. Greenpeace di Brazil
Greenpeace merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam isu
lingkungan, kegiatan yang mereka lakukan kebanyakan berfokus pada
climate change, forest, ocean, detox, food, nuclear, peace and
disarmament. Beberapa kegiatan tersebut dilakukan dan disesuaikan
dengan daerah yang menjadi tempat penerapan. Seperti di Brazil,
Greenpeace hanya melakukan dua kegiatan, yaitu forest dan climate and
energy54. Berawal dari tahun 1992, Greenpeace membuka kantor cabang
mereka di Brazil untuk pertama kalinya55. Pada tahun tersebut bertepatan
pula dengan diadakannya Earth Summit di Rio de Janeiro atau disebut juga
Eco-92 oleh warga Brazil.
Dalam permulaan membuka cabang di negara Brazil, Greenpeace
menandainya dengan aksi protes terhadap pembangunan pembangkit
listrik tenaga nuklir yang berada di kota Angra dos Reis. Hal ini dilakukan
oleh Greenpeace karena nuklir sangat berbahaya bagi kelestarian bumi,
berkaca dari peristiwa Chernobyl, bahwa ketika terjadi kebocoran pada
reactor nuklir maka lingkungan di sekitar pembangkit listrik akan rusak
dalam waktu yang sangat lama, bahkan hingga sekarang lingkungan di
sekitar Chernobyl belum berani dihuni oleh manusia.
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Brazil, Greenpeace, Greenpeace no Brazil, 2010, http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-quefazemos/Amazonia/ diakses pada tgl 11 september 2016
55
Ibid
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Setelah pembukaan cabang Greenpeace di Brazil, Greenpeace
memulainya dengan tren positif, dimana setahun setelah dibukanya
perwakilan Greenpeace di Brazil, Greenpeace berhasil membuat larangan
impor limbah beracun56. Hal tersebut merupakan kemenangan besar
Greepeace pertama setelah dibukanya kantor perwakilan di Brazil, bahkan
sebelum adanya kantor perwakilan di Brazil, Greenpeace telah melakukan
kampanye di Brazil untuk menentang penggunaan CFC yang dapat
membuat lapisan ozon semakin menipis. Selain kampanye mementang
CFC, Greenpeace juga berkampanye tentang penglabelan produk – produk
GM atau genetically modified agar masyarakat tau bahwa yang mereka
konsumsi merupakan produk yang secara genetic telah dirubah atau diberi
tambahan lain, dan upaya tersebut berhasil, dimana hal tersebut di adopsi
menjadi hukum untuk memberi label produk – produk hasil GM57.
Kembali pada tujuan Greenpeace di Brazil, NGO ini memfokuskan
perhatian mereka kepada pengurangan emisi gas rumah kaca yang di
hasilkan oleh negara Brazil dari berbagai sector. Oleh sebab itulah,
kegiatan yang Greenpaece lakukan di Brazil ada dua, yaitu forest dan
climate and energy. Tetapi sebagian besar kegiatan yang mereka lakukan
lebih banyak kepada forest. Hal ini dikarenakan sebagian besar emisi gas
yang dihasilkan oleh negara Brazil berasal dari kegiatan yang melibatkan
“pengelolaan” hutan. Greenpeace memulai penelitian mereka di hutan di
dalam negara Brazil itu sendiri yang sebagian besar terletak di utara Brazil
atau di wilayah hutan Amazon. Penelitian pada hutan Amazon sendiri
56
57
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secara resmi diliris oleh Greenpeace dalam buku Eating Up Amazon yang
baru di publikasikan pada tahun 2006 dan dalam buku tersebut, di tulis
bahwa Greenpeace melakukan penelitian di hutan Amazon pada tahun
199858.
Dalam beberapa dekade, Brazil merupakan negara pemproduksi emisi
gas rumah kaca terbesar di kawasan Amerika Latin. (gambar). Biasanya
negara dengan emisi gas rumah kaca merupakan negara maju yang
menggantungkan ekonominya ke sektor industri negara tersebut, tetapi
berbeda dengan negara Brazil, produksi emisi gas rumah kaca negara
Brazil berasal dari land-use atau deforestasi hutan. Produksi tersebut
hampir sekitar 64,1% berasal dari land-use59.
Selain melakukan penelitian, Greenpeace juga sebagai mediator antara
suku pedalaman hutan Amazon dengan Pemerintah Brazil. Seperti dalam
kasus sengketa lahan antara suku pedalaman Amazon dengan logger yang
menebang pohon di hutan Amazon. Greenpeace muncul sebagai aktor
yang memberikan penyelesaian masalah bagi suku pedalaman tersebut
dengan bantuan dari NGO lain. Greenpeace juga bekerja sama dengan
pemerintahan Brazil terkait permasalahan deforestasi yang berkaitan
dengan pembukaan lahan kedelai, dimana Greenpeace menjadi inisiator
terbentuknya badan yang memonitoring pembukaan lahan kedelai baru di
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Greenpeace, Eating Up Amazon, 2006, Greenpeace International, Ottho Heldringstraat 5, 1066
AZ Amsterdam, Netherlands Pdf
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Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) version 8.0, Climate Change Solutions: Frontline
Perspectives from Around the Globe, 2005, Climate Policy & Emissions Data Sheet: Brazil
(Washington, DC: World Resources Institute)
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wilayah hutan Amazon60. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar lahan
yang ditanami perkebunan kedelai oleh perusahaan berada di wilayah
hutan Amazon, sehingga menyebabkan berkurangnya wilayah hutan
Amazon yang notabene merupakan paru – paru bumi.
4.2. Permasalahan Hutan Amazon di Brazil
Hutan Amazon merupakan hutan terluas dan terbesar di Amarika
Latin, hutan ini tersebar di sembilan negara di Amerika Latin, kesembilan
negara tersebut adalah Brazil, Bolivia, Peru, Ekuador, Suriname, Guyana,
Kolombia, Venezuela, French Guiana61. Luas hutan Amazon secara
keseluruhan pun mencapai 6,5 juta km2, dan wilayahnya sebagian besar
berada di wilayah negara Brazil dengan luas mencapai 63% atau sekitar
62

kurang lebih 4,1 juta km2 . Hutan Amazon merupakan salah satu hutan
yang di kategorikan oleh Greenpeace ke dalam ancient forest, hal ini
dikarenakan hutan Amazon memiliki flora dan fauna yang beragam
jenisnya dan bahkan ada beberapa flora atau fauna baru yang baru
ditemukan pada era sekarang63.
Kembali kepada masalah deforestasi di hutan Amazon. Awal mula
terjadinya ekplorasi di hutan Amazon terjadi pada masa ketika Bangsa
Spanyol dan Potugis mulai mendatangkan orang - orang dari Afrika untuk
60

ABIOVE, Soy Moratorium, 2013, Brazilian Vegetable Oil Industries Association, Sao Paolo,
Brazil Pdf hal 2
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Butler, Rhett, Amazon Destruction, 2016, mongabay.com,
http://rainforests.mongabay.com/amazon/amazon_destruction.html diakses pada tgl 17 Agustus
2016
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Greenpeace, The Amazon’s Silent Crisis, 2014, Greenpeace Brazil, Rua Fradique Coutinho 352,
Pinheiros, Sao Paulo CEP 05416-000, Brazil
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Greenpeace, Eating Up Amazon, 2006, Greenpeace International, Ottho Heldringstraat 5, 1066
AZ Amsterdam, Netherlands Pdf
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dipekerjakan di kawasan Amerika Latin64. Mereka dijadikan pekerja untuk
mencari emas yang dicari oleh bangsa Eropa tersebut. Akibatnya, luas
hutan yang berada dalam wilayah negara Brazil tereksploitasi untuk
mencari keberadaan sumber daya alam tersebut. Setelah Brazil merdeka
pada tahun 1822 dengan bentuk kerajaan, eksploitasi terhadap hutan
semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi negara Brazil65. Sampai
pada tahun 1980-an, dimana tingkat deforestasi menigkat tajam akibat
subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor agrikultur 66. Tetapi
sempat menurun akibat dari inflasi yang melanda perekonomian negara
Brazil sekitar tahun 1987 sampai 199167. Hal tersebut membuat agrikultur
di Brazil menjadi terhambat akibat mahalnya biaya produksi.
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Boekhout van Solinge, Tim, 2010, Deforestation crimes and conflicts in the Amazon, Willem
Pompe Institute for Criminal Law and Criminology, Utrecht University, The Netherlands Pdf hal 5
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Willemsen, Joey dan Bart Leferink, Summary History of Brazil, 2010,
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Fearnside, Philip M., Deforestation in Brazilian Amazonia: History, Rates, and Consecuences,
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4.2.1 Gambar 1 : Grafik Tingkat Deforestasi Negara Brazil dari Tahun 1988 - 2005

Sumber : Butler, Rhett; Calculating Deforestation Figures for the Amazon, 2016,
Mongabay.com, http://rainforests.mongabay.com/amazon/deforestation_calculations.html

Kemudian pada tahun 1994 mulai membaiknya perekonomian di
negara Brazil membuat aliran dana yang diperoleh oleh perusahaan yang
bergerak dalam bidang agricultural juga mulai membaik, sehingga
produktivitas perusahaan meningkat dan angka deforestasi juga ikut
meningkat seiring produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Tetapi akibat
imbas dari infansi sebelumnya, membuat harga tanah di negara Brazil
menjadi sangat murah yang membuat pemilik lahan tidak mau menjual
atau menyewakan lahan mereka sehingga laju deforestasi kembali turun
pada tahun 199768. Dan kemudian mulai tahun 1998 perekonomian Brazil
kembali stabil, dan begitu juga dengan deforestasi yang terjadi kembali
naik69.
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Pada tahun 1998 juga Greenpeace secara resmi membuka cabang di
Brazil sebagai wujud keprihatinan mereka pada hutan Amazon. Pada tahun
– tahun awal Greenpeace di Brazil angka deforestasi cenderung naik
karena pada tahap ini Greenpeace masih pada tahap penelitian70. Naiknya
angka deforestasi ini di sebabkan oleh mulai menjamurnya perusahaan
perkebunan kedelai di Brazil yang manfaatkan hutan Amazon sebagai
lahan untuk ditanami kedelai. Tercatat ditahun 2003 deforestasi yang
terjadi di hutan Amazon mencapai 70,000 km2 dalam setahun71 .
Kemudian indeks deforestasi yang terjadi dihutan Amazon cenderung
menurun pada tahun – tahun berikutnya, yang sejalan dengan mulai
aktifnya kegiatan yang dilakukan oleh Greenpeace di Brazil. Kegiatan –
kegiatan yang dilakukan oleh Greenpeace inilah yang akan diteliti oleh
penulis sebagai strategi yang dijalankan oleh Greenpeace untuk
mempengaruhi pemerintahan Brazil.
4.3. Kebijakan National Climate Change oleh Pemerintah Brazil
Kebijakan National Climate Change merupakan kebijakan yang
diratifikasi oleh pemerintahan Brazil pada tahun 2009 dengan tujuan untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh negara Brazil72.
Kronologi terbentuknya kebijakan ini diawali pada bulan April 2007
dimana presiden Lula da Silva membuat persiapan tentang kebijakan untuk
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menanggulangi perubahan lingkungan73. Hal tersebut tidak lepas dari
meningkatnya produksi emisi gas yang dihasilkan oleh negara Brazil
akibat dari pembakaran hutan untuk dijadikan perkebunan atau peternakan.
Selain itu semakin berkurangnya wilayah hutan Amazon akibat deforestasi
juga ikut andil dalam meningkatkan emisi gas karbon di negara tersebut,
karena semakin berkurang pula paru – paru yang menyaring polusi yang
dihasilkan oleh negara Brazil.
4.3.1 Gambar 2 : Grafik Emisi Karbon Brazil 2005

Sumber : Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) version 8.0. 2005 (Washington, DC:
World Resources Institute) dalam “Climate Change Solutions: Frontline Perspectives
from Around the Globe” Climate Policy & Emissions Data Sheet: Brazil

Seperti yang ditunjukan oleh gambar diatas, bahwa sebagian besar emisi
gas karbon yang dihasilkan oleh negara Brazil berasal dari berubahnya
fungsi lahan dan penebangan hutan. Sebanyak 64.1 % dari total emisi gas
karbon yang dihasilkan oleh negara Brazil berasal dari land-use change &
forestry.
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42

Kemudian pada November 2007, pemerintahan Brazil membuat
komite lintas kementrian untuk persiapan pembuatan kebijakan tentang
perubahan lingkungan ini74. Adapun kementrian yang ikut dalam komite
tersebut adalah Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Pasokan Pangan;
Kementerian Sains dan Teknologi; Kementerian pertahanan; Kementerian
Pendidikan; Kementerian Keuangan; Departemen Integrasi Nasional;
Kementeri Kesehatan; Kementerian Perkotaan; Kementerian Luar Negeri;
Kementerian Pertambangan dan Energi; Kementerian Pembangunan
Agraria; Kementerian Pembangunan, Industri dan Perdagangan Luar
Negeri; Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Perencanaan,
Anggaran dan Manajemen, dan Kementerian Transportasi75. Seluruh
kementerian tersebut dikoordinasi langsung oleh Presiden Lula da Silva
dalam perumusannnya.
Rapat koordinasi lintas kementerian tersebut akhirnya melahirkan
sebuah rancangan dengan nama “National Plan on Climate Change”. Di
dalam rancangan tersebut, terdapat tujuh poin yang menjadi hasil dari
rapat koordinasi76. Tujuh poin tersebut adalah :
1. Stimulate efficiency increase in a constant search for better practices
in the economic sectors
2. Keep the high share of renewable energy in the electric matrix,
preserving the important position Brazil has always held in the
international scenario
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3. Encourage the sustainable increase in the share of biofuels in the
national transport matrix and also work towards the structuring of an
international market of sustainable biofuels
4. Seek for sustained reduction deforestation rates, in all Brazilian
biomas, in order to reach zero illegal deforestation
5. Eliminate the net loss of forest coverage in Brazil by 2015
6. Strengthen inter-sector actions concerned with the reduction of the
vulnerabilities of populations
7. Identification of environmental impacts resulting from climate change
and stimulates scientific research that can trace out a strategy that
can minimize the socio-economic costs of the country’s adaptation
Pada Desember 2008, pemerintahan Brazil melakukan uji coba
terhadap kebijakan yang telah dirumuskan pada tahun 2007 tersebut 77. Uji
coba ini bertujuan untuk mematangkan kebijakan tersebut agar setelah
diratifikasi atau secara resmi diluncurkan kebijakan tersebut dapat
langsung diimplementasikan. Akhirnya pada Desember

tahun 2009

pemerintah Brazil secara resmi meratifikasi kebijakan tersebut setelah
melalui uji coba selama setahun78.
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BAB V
STRATEGI GREENPEACE DALAM MEMPENGARUHI PEMBUATAN
KEBIJAKAN NATIONAL CLIMATE CHANGE TAHUN 1998 SAMPAI
2009
Berawal dari mulai diperhatikannya isu lingkungan pada era globalisasi ini,
masalah seperti nuklir, persenjataan, bahkan pembangunan, semuanya mulai
dikaitkan dengan masalah lingkungan. Lingkungan memang menjadi isu yang
menjadi perhatian publik, ditambah lagi pada tahun 1971 dimana beberapa aktivis
pencinta lingkungan dari Kanada melakukan aksi pemprotesan terhadap pengujian
nuklir di salah satu pulau di Alaska yang pada akhirnya mereka membentuk
Greenpeace sebagai NGO yang fokus kepada masalah lingkungan79.
Sekitar pada tahun 1992, Greenpeace secara resmi membuka kantor cabang di
negara Brazil80. Negara Brazil merupakan negara yang mempunyai luas hutan
Amazon terbesar di bandingkan delapan negara lain yang masuk wilayah hutan
Amazon. Luas hutan Amazon secara keseluruhan pun mencapai 6,5 juta km2, dan
wilayah yang masuk kedalam teritorial negara Brazil luasnya mencapai 63% atau
81

sekitar kurang lebih 4,1 juta km2 . Lebih besar jika dibandingkan dengan 47%
sisa luas hutan Amazon dan harus dibagi dengan delapan negara lain.
Dengan luas hutan Amazon yang dimiliki negara Brazil, membuat negara
tersebut penyumbang terbesar emisi gas di daerah Amerika Latin. Dan yang
79
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menjadi menarik, emisi gas tersebut bukan berasal dari perindustriannya, tetapi
berasal dari land-use yang mencapai hampir sekitar 64,1% dari total pengeluaran
emisi gas negara tersebut82.
4.1 Gambar 3. Grafik 10 Besar Negara Pemproduksi Emisi Gas di Amerika Latin dan
Kepulauan Karibia Tahun 2000

Sumber : GRID Arendal, Top 10 CO2 emitting countries:Latin America and the Caribbean in
2000, 2001 http://www.grida.no/publications/vg/lac/page/2740.aspx diakses pada tg 30 september
2016

Dari data tersebut terlihat bahwa, Brazil merupakan negara dengan penyumbang
emisi gas terbesar dari sektor land use atau deforestasi, bahkan terbesar di
Amerika Latin dan Kepulauan Karibia. Sejak tahun 1978 angka deforestasi di
hutan Amazon mencapai 15.2 juta hektar dan terus meningkat hingga tercatat
pada tahun 1990 sebesar 41.5 juta hektar, sedangkan pada tahun 2000 angka
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deforestasi di hutan Amazon sebesar 58.7 dan pada tahun 2001 sebesar 60.3 juta
hektar83.
Dikarenakan angka deforestasi yang cenderung terus meningkat dari tahun ke
tahun, Greenpeace sebagai NGO yang bergerak dibidang lingkungan merasa perlu
untuk menyerukan penurunan deforestasi yang terjadi di negara Brazil. Hal ini
kemudian diadopsi penulis kedalam teori The Architecture of Field Overlap, agar
dapat dengan mudah mengetahui bagaimana strategi yang dijalankan oleh
Greenpeace dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan National Climate
Change.
Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan hasil dari operasionalisasi variabel –
variabel dari kasus yang penulis angkat, yaitu Strategi Greenpeace dalam
Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan National Climate Change Pada Tahun 1998
sampai 2009 menggunakan teori The Architecture of Field Overlap milik Asad,
A.L. dan Tamara Kay. Penulis akan menganalisa bagaimana strategi yang
dilakukan oleh Greenpeace dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan National
Climate Change.
Teori The Architecture of Field Overlap, seperti yang telah penulis jabarkan
pada bab II sebelumnya, merupakan teori yang melihat perilaku yang dilakukan
oleh NGO dalam mempengaruhi sebuah keputusan negara. NGO untuk dapat
mempengaruhi, biasanya akan menjalin hubungan dengan individual, instansi
pemerintahan, maupun NGO lain yang ada di negara tersebut untuk memperoleh
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leverage84. Dengan adanya leverage yang berasal dari luar NGO tersebut maka
bargaining power NGO untuk dapat mempengaruhi perilaku negara menjadi lebih
besar.
Kemampuan NGO itu sendiri juga dapat dijadikan leverage, apabila NGO
tersebut memiliki teknologi atau akses terhadap teknologi yang dibutuhkan oleh
negara tujuan. Hal tersebut dapat menjadi legitimasi bagi NGO untuk
mempengaruhi isu yang sedang NGO perjuangkan. Ketika telah memiliki
leverage NGO cenderung akan menolak kebijakan yang sudah ada, karena
kebijakan tersebut dirasa tidak tepat atau kurang efektif untuk menyelesaikan
masalah. Maka untuk menyelesaikan masalah, NGO biasanya menawarkan
kebijakan baru kepada pemerintah sebagai opsi pengganti dari kebijakan tersebut.
5.1. Greenpeace

Menggalang

Dukungan

dari

NGO

lain

untuk

Mempengaruhi Negara Brazil (Alliance Brokerage)
Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan strategi pertama yang
Greenpeace lakukan menggunakan lima indikator yang akan penulis bagi
kedalam sub – sub bab pada bagian ini. Indikator tersebut adalah Build
relationships with individual politicians at national or local level, Find
common ground within national ministries or government agencies, Engage
with expert in a non-state field, Coorperate with advocacy, civil right,
and/or civil society organization, Help build advocacy network or social
movement. Penulis akan menunjukan data dan akan menjelaskan masing -
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masing indikator diatas untuk membuktikan bahwa strategi yang
Greenpeace lakukan untuk mempengaruhi kebijakan NCC.
Dalam menjalankan strateginya

di negara Brazil, Greenpeace

menggunakan pihak – pihak lain yang mempunyai pengaruh, untuk
membantu Greenpeace menyelesaikan masalah deforestasi hutan di
Amazon. Pihak lain ini dijadikan oleh Greenpeace sebagai penambah
bargaining power yang Greenpeace miliki. Hal ini berguna ketika
Greenpeace sedang melakukan mediasi dengan pemerintahan Brazil, maka
ada pihak lain yang memiliki pengaruh yang dapat membantu Greenpeace
untuk mendapatkan tujuan. Dengan menjalin hubungan dengan pihak lain
yang memiliki pandangan sama dengan Greenpeace terkait masalah hutan
Amazon, para kelompok yang mempunyai kepentingan tersebut memiliki
legitimasi lebih untuk mempengaruhi decision making pemerintahan Brazil
dalam isu lingkungan di hutan Amazon85.
Sedangkan, ketika NGO dalam menangani sebuah isu dan tidak ada
aliansi yang dapat men-support maka, segala bentuk upaya yang dilakukan
oleh NGO tersebut akan sulit terwujud86. Hal tersebut terjadi karena, segala
hasil dari penelitian yang dilakukan NGO tersebut tidak ada pihak yang
mendukung sehingga membuat pemerintah setempat akan ragu dengan hasil
dari penelitian atau dalam istilah ilmu hubungan internasional, NGO
tersebut kurang memiliki bargaining power.
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Kembali pada kasus deforestasi hutan di Amazon, Greenpeace
membangun aliansi yang akan membantu mereka untuk mengatasi masalah
deforestasi hutan Amazon. Tidak hanya berasal dari NGO setempat,
Greenpeace juga membangun aliansi dengan universitas, politisi dan
instansi pemerintah di negara Brazil. Hal tersebut penting karena pihak –
pihak tersebut yang akan membantu Greenpeace ketika sedang beroperasi di
wilayah negara Brazil.
5.1.1. Greenpeace membangun hubungan dengan gubernur kota Sao
Paulo
Pada indikator pertama pada variabel alliance brokerage ini
penulis akan menjelaskan tentang operasionalisasi dari variabel
pertama yaitu, “Greenpeace membangun hubungan dengan Gubernur
yang ada di negara Brazil”. Dalam indikator ini penulis akan
membahas tentang langkah yang diambil oleh Gubernur Sao Paulo
untuk bergabung bersama dengan Greenpeace untuk berjuang
menyelamatkan Amazon.
Pada tahun 2007 Greenpeace mengadakan event yang diadakan
di taman Villa Lobos dengan tema "Global Warming: Delete This
Idea”87. Acara tersebut bertujuan untuk mempublikasikan proposal
zero deforestation within seven years yang telah dibuat oleh
Greenpeace beserta NGO lain untuk menurunkan angka deforestasi
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hutan Amazon88. Selain bertujuan untuk mempublikasikan proposal
tersebut, Greenpeace juga berkampanye dengan membawa pohon
chestnut setinggi 13 meter89 di sebuah truk untuk menunjukan
kepada masyarakat Brazil bagaimana Amazon sebenarnya, sehingga
masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan kayu90.
Dalam acara tersebut, terdapat hal yang menarik ketika
Gubernur São Paulo, José Serra bergabung dalam acara tersebut dan
menyatakan dukungannya kepada Greenpeace untuk membantu
menurunkan deforestasi hutan di Amazon. Beliau mengatakan
bahwa Greenpeace dapat mengandalkan beliau untuk mengatasi
praktek illegal logging yang terjadi di hutan Amazon.
"Greenpeace was prevented from bringing a chestnut tree that was
felled without any apparent reason. We're making a hope for the
victim in the present, then change all the action. You can count on
my support, Now, and then in the future, wherever I am"91
Sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Greenpeace
untuk mengatasi masalah deforestasi, José Serra telah membuat
project untuk memerangi kayu hasil illegal logging yang masuk ke
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São Paulo92. São Paulo sendiri merupakan salah satu kota besar di
negara Brazil yang mengkonsumsi banyak kayu dari Amazon93.
Dengan

banyaknya

konsumsi

kayu

yang

dilakukan

oleh

perundistrian di São Paulo maka banyak kayu yang masuk ke kota
tersebut, termasuk kayu yang dihasilkan dari praktek illegal logging.
Langkah yang diambil oleh José Serra ini mendapat tanggapan
berbeda dari beberapa kalangan. Menurut Environmentalist Enrique
Syirsky, pemerintahan São Paulo sudah mengambil langkah yang
tepat untuk menyelesaikan masalah kayu illegal di São Paulo94.
”They showed to society what they want to do. It is a commitment,
and the governor said that want to see collections”
Tetapi tanggapan berbeda muncul dari director of public policy
Greenpeace Sérgio Leitão. Menurut Leitão, project yang dilakukan
oleh pemerintahan São Paulo menarik, tetapi beliau mengkritik
belum jelasnya target yang harus dicapai dalam memerangi emisi gas
rumah kaca di São Paulo95.
“We lacked a more effective policy, with open and frontal positions
on reducing emissions"
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Akhirnya pada 25 September

200796 gubernur José Serra

bergabung dengan Greenpeace untuk menyelesaikan masalah
lingkungan, terutama masalah kayu illegal yang banyak masuk ke
São Paulo. Bentuk komitmen yang beliau tunjukkan setelah
bergabung dengan Greenpeace adalah dengan membuat operasi
“Primavera” yang dilakukan di jalan perbatasan São Paulo 97. Dalam
operasi tersebut lebih dari 300 ton kayu illegal yang berasal dari
Amazon tertangkap akan memasuki São Paulo98. Pada operasi
berikutnya, lebih dari 200 ton kayu illegal kembali tertangkap
dengan total harga mencapai R$ 300.000.000 Real99.
Dengan bergabungnya pemerintahan kota São Paulo dengan
Greenpeace dalam memerangi kayu illegal yang berasal dari
deforestasi hutan Amazon, strategi Greenpeace dalam membangun
hubungan dengan pemerintah kota São Paulo dapat dikatakan
berhasil. Ditambah lagi, kayu illegal yang semula dengan mudah
masuk ke São Paulo, kini dengan pernyataan José Serra yang
mendukung Greenpeace untuk melindungi hutan Amazon membuat
para illegal loggers semakin terbatasi lingkup penjualan mereka.
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Selain itu, José Serra merupakan gubernur pertama yang
bergabung dengan

Greenpeace100. Bergabungnya

José Serra

merupakan cikal bakal mulai berjalannya program City Friend of the
Amazon milik Greenpeace101. Program tersebut merupakan program
ajakan bagi pemerintah kota – kota yang ada di negara Brazil untuk
ikut dalam memerangi deforestasi yang ada di hutan Amazon.
Dengan mendapat bantuan dari pemerintahan setiap kota di Brazil
maka praktek penggunaan kayu illegal semakin berkurang.
5.1.2. Kerjasama Greenpeace dengan Kementrian Lingkungan Brazil
Pada

bagian

kedua

ini,

penulis

akan

menjelaskan

operasionalisasi dari indikator yaitu “Greenpeace bekerja sama
dengan Kementrian Lingkungan Brazil untuk mengurangi angka
deforestasi hutan Amazon”.

Untuk dapat bekerja sama dengan

pemerintahan, maka NGO harus memiliki kesamaan tujuan dengan
pemerintahan negara tersebut. Greenpeace sebagai NGO lingkungan
memiliki

tujuan

untuk

mengurangi

bahkan

menghapuskan

deforestasi yang terjadi di hutan Amazon.
Salah satu cara yang dilakukan oleh Greenpeace untuk
mengurangi

deforestasi

di

hutan

Amazon

adalah

dengan

berkampanye melawan perusahaan yang terlibat dalam deforestasi
hutan Amazon. Salah satu perusahaan tersebut adalah Cargill yang
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bergerak dalam bidang agrikultural ketika beroperasi di Brazil102.
Cargill merupakan perusahaan yang berbasis agrikultural yang
berasal dari AS yang menyuplai sebagian besar makanan ternak bagi
industri ternak di Eropa103. Sejak tahun 1965, Cargill telah
melakukan aktivitas agrikultural di negara Brazil dan kemudian
menjadi salah satu produsen makanan besar yang berperan bagi
negara Brazil104.
Meskipun merupakan perusahaan besar dan telah lama
beroperasi di Brazil, perusahaan asal AS ini dianggap menyalahi
peraturan karena membangun pelabuhan di pinggiran sungai
Santarém secara illegal105. Berawal dari tahun 2000, dimana Cargil
digugat oleh pemerintahan federal Brazil karena dianggap dalam
pendirian

pelabuhan

di

pinggiran

sungai

Santarém

tidak

memperhatikan prisip Environmental Impact Assessment (EIA)106
atau AMDAL di Indonesia. Cargill pun melakukan banding terhadap
gugatan tersebut dan memiliki waktu lebih untuk melanjutkan
pembangunan, hal ini dikarenakan dalam hukum di negara Brazil
dengan belum adanya keputusan resmi terkait gugatan maka
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sengketa tersebut belum valid dan Cargill tetap dapat membangun
pelabuhan di Santarém107.
Dalam publikasi Greenpeace yang berjudul “Eating Up
Amazon” Greenpeace menjelaskan bahwa terdapat aktor yang
menjadi pelaku utama deforestasi hutan Amazon yang berkaitan
dengan perkebunan kedelai di wilayah hutan Amazon, aktor tersebut
adalah Archer Daniels Midland (ADM), Bunge dan Cargill108.
Ketiga perusahaan tersebut bertanggung jawab atas 60% dari total
pendanaan pemproduksian kedelai di Brazil dan dengan perkiraan
telah ada 23 gudang penyimpanan kedelai dan sebuah pelabuhan
yang dibangun secara illegal di dalam kawasan hutan Amazon109.
Cargil memimpin dalam pembangunan insfrastruktur dengan 13
gudang penyimpanan kedelai dan sebuah pelabuhan yang dibangun
secara illegal di sunga Santarém110. Pelabuhan tersebut digunakan
oleh Cargill sebagai jalan pintas bagi kapal kargo mereka untuk
mengankut puluhan ribu ton kedelai. Dengan semakin banyak
kedelai

yang

diangkut

menggunakan

kapal

maka

semakin

meminimal biaya pengiriman jika dibandingkan menggunakan jalur
darat terlebih dahulu untuk menuju pelabuhan di Sao Paulo. Dengan
adanya gudang dan pelabuhan tersebut, otomatis harus ada jalan
yang

menghubungkan

fasilitas

–

fasilitas

tersebut

untuk

107
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memudahkan pengiriman barang. Masalah barupun muncul, dimana
jalan yang dibangun untuk kepentingan industry, merupakan hasil
dari deforestasi juga, sehingga masalah deforestasi bukan hanya
terjadi didalam pembangunan fasilitas gudang atau pelabuhan tetapi
akses ke fasilitas tersebut juga memerlukan lahan untuk membangun
jalan.
Kembali pada sengketa pelabuhan dipinggiran sungai Santarém
yang telah dibangun oleh Cargill. Greenpeace bekerja sama dengan
pemerintahan federal Brazil untuk menuntut Cargill karena dianggap
terlibat dalam aktivitas deforestasi hutan di wilayah negara bagian
Para untuk menjadikannya ladang kedelai111. Deforestasi tidak hanya
berdampak pada lingkungan saja tetapi juga berdampak pada suku
pedalaman yang menggantungkan hidup pada hutan dan sungai di
sekitar sungai Santarém.
Akhirnya pada tahun 2007 kejaksaan federal negara bagian Pará
menginstruksikan IBAMA atau National Environmental Agency
untuk menutup pelabuhan tersebut karena dianggap telah melakukan
aktivitas illegal dengan tidak sesuai dengan izin yang berlaku112.
Penutupan tersebut tidak dengan cuma – cuma dilepaskan oleh
Cargill. Sebelumnya Cargill telah melakukan banding terhadap
tuntutan yang dilayangkan pemerintah Brazil, tetapi dalam
persidangan,

Cargill

kalah

banding

sehingga

pengadilan
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memutuskan Cargill telah menyalahi hukum yang ada113 dan
pelabuhan seharga US$ 20,000,000 harus dihentikan operasinya114.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa Greenpeace
dan pemerintahan Brazil memiliki sudut pandang yang sama perihal
palabuhan

yang

dibangun

oleh

perusahaan

Cargill

yaitu

pembangunan pelabuhan tersebut telah melanggar hukum yang ada.
Dengan memiliki kesamaan pandangan antara Greenpeace dengan
pemerintahan Brazil maka tujuan utama dari Greenpeace untuk dapat
mereduksi deforestasi di hutan Amazon semakin berpeluang besar
untuk tercapai. Seperti yang dikatakan oleh Paulo Adario selaku
koordinator

kampanye

Amazon

Greenpeace

saat

penutupan

pelabuhan
“This is an important day for the Amazon rainforest and for its
people. Thanks to the non-stop efforts of the Federal Ministry of
Public Prosecution in Pará State, a big step forward has been taken
in enforcing the responsible use of natural resources and bringing
greater governance in the Amazon”115
yang menyatakan bahwa merupakan langkah besar dengan upaya
yang dilakukan pemerintah bagian Pará untuk menguatkan
pertanggung jawaban untuk menggunakan natural resources di
negara bagian Pará.
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5.1.3. Greenpeace

bersama

dengan

Profesor

Floriano

Pastore

mengembangkan alat penyadapan karet baru
Kasus deforestasi yang terjadi di hutan Amazon, tidak hanya
tentang rusaknya lingkungan. Ada faktor yang lain yang menjadi
penyebab terjadinya deforestasi ini. Salah satu faktor itu adalah
kurangnya pendapatan masyarakat di sekitar hutan, sehingga
masyarakat memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan. Salah
satu contohnya adalah meningkatnya peternakan sapi, yang
memanfaatkan hutan Amazon dengan cara melakukan clearing hutan
Amazon untuk dijadikan lahan peternakan sapi116. Untuk mencegah
perluasan lahan untuk dijadikan peternakan sapi, maka Greenpeace
membuat pilot project atau proyek percobaan bersama dengan
Profesor Floriano Pastore, dari University of Brazilia dan didanai
oleh the University of Brazilia, the National Council of Rubber
Tappers (CNS) dan the National Centre of Traditional Populations
(CNPT)117. Proyek tersebut dimulai pada tahun 1999118.
Proyek percobaan ini, melibatkan 40 keluarga yang berprofesi
sebagai rubber tapping di wilayah perbatasan negara bagian Acre
dan Amazonia, daerah Juruá, Manaus119. Proyek ini bertujuan untuk
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mempertahankan mata pencaharian masyarakat sekitar yang biasa
melakukan penyadapan karet secara tradisional. Masyarakat tersebut
kemudian diperkenalkan dengan teknik yang dibuat oleh Profesor
Floriano Pastore dengan nama Folha Defumada Liquidai atau FDL
dan dalam bahasa Inggris disebut Liquid Smoke Sheet120. Dengan
menggunakan teknik yang berasal dari Profesor Floriano Pastore
diharapkan masyarakat mendapatkan keuntungan yang lebih besar
dibandingkan

dengan

menggunakan

cara

penyadapan

karet

tradisional.
Teknik penyadapan karet yang dibuat oleh Profesor Floriano
Pastore, membuat hasil karet yang diperoleh menjadi semi-finished
products sehingga membuat harga jual menjadi lebih tinggi
dibandingkan menggunakan cara tradisional121. Dan benar adanya,
jika sebelumnya rata – rata pendapatan petani karet ini mendapatkan
R$ 0.90 per liter karet mentah, dengan menggunakan teknik dari
Profesor Floriano Pastore, para petani bisa menjual R$ 1,35 per liter
karet yang telah di olah menjadi karet cair122. Pada tahun pertama
setelah proyek inipun, para petani karet yang tergabung dalam
proyek percobaan Greenpeace ini menghasilkan lebih dari dua ton
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karet high quality yang dihasilkan pada fase pertama proyek123.
Selain itu, dengan hasil semi-finished products yang diperoleh oleh
petani, membuat petani tidak tergantung dengan middleman untuk
memasarkan produk mereka karena karet tersebut dapat langsung
diolah oleh pabrik124.
Dengan
masyarakat,

meningkatnya
maka

pendapat

masyarakat

secara

yang

diperoleh

oleh

tidak

langsung

akan

terpengaruhi untuk membantu melindungi hutan yang notabene
merupakan sumber penghasilan mereka. Seperti yang dikatakan oleh
Paulo Adario Greenpeace Amazon Campaign Coordinator :
"With Tecbor, we show that the rational extraction of non-timber
resources can be an alternative of higher returns and job
opportunities than large grain crops or artificial pastures defended
by large farmers," 125
Pada saat Menteri Lingkungan José Sarney Filho mengunjungi kapal
MV Amazon Guardian milik Greenpeace pada 4 Juni tahun 2000126.
Maksud kedatangan Menteri José Sarney Filho tersebut untuk
menyampaikan dukungannya kepada Greenpeace karena melakukan
kampanye untuk menyelamatkan hutan Amazon127.
Berdasarkan contoh kasus yang sebelumnya telah dijelaskan
diatas, dapat dilihat jika strategi yang dilakukan oleh Greenpeace
123
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dengan bekerja sama dengan seorang professor untuk menaikan
pendapatan masyarakat sekitar Amazon khususnya para petani karet,
dapat menarik perhatian pemerintah Brazil. Di sisi lain, proyek
percobaan yang dikembangkan oleh Greenpeace tetap ramah
lingkungan dan bergantung kepada hutan sehingga membuat
masyarakat menjadi lebih sadar untuk menjaga lingkungan disekitar
mereka karena hal tersebut merupakan sumber mata pencaharian
mereka.
5.1.4. Bekerja sama dengan delapan NGO lain, Greenpeace membuat
proposal penanganan deforestasi
Bagian keempat pada variabel alliance brokerage ini, penulis
akan menjelaskan tentang operasionalisasi dari “Greenpeace
bersama dengan delapan NGO lain membuat proposal penyelesaian
masalah deforestasi hutan Amazon”. Penulis akan menjelaskan
strategi yang Greenpeace lakukan untuk menyelesaikan deforestasi
hutan di Amazon dengan membuat proposal bersama dengan NGO
lain, kemudian proposal tersebut dimediasikan kepada pemerintah
Brazil terkait tindakan selanjutnya.
Permasalahan yang terjadi di hutan Amazon telah mencapai titik
yang mengkhawatirkan, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa
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pada tahun 2000an Brazil merupakan negara dengan tingkat
deforestasi tertinggi di Amerika Latin128.
4.1.4.1 Gambar 4 : Tabel Tren Forest Loss di Seluruh Wilayah Hutan
Amazon Tahun 2001 - 2012

Sumber

:

Butler,

Rhett,

Amazon

Destruction,

2016,

http://rainforests.mongabay.com/amazon/amazon_destruction.html

mongabay.com,

diakses pada tgl 17

Agustus 2016

Hal inilah yang membuat banyak NGO lingkungan yang
menyerukan penurunan deforestasi di Brazil. Tingginya angka
deforestasi membuat biodiversity yang ada di hutan Amazon
semakin lama semakin menipis129. Jika dibiarkan, maka akan
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membuat dampak secara langsung terhadap masyarakat yang masih
bergantung ke hutan, dan akan menimbulkan masalah baru bagi
pemerintah Brazil.
Tidak hanya akan berdampak ke wilayah Brazil dan sekitarnya,
masalah deforestasi ini juga berdampak kepada meningkatnya
pemanasan global akibat dari emisi gas tidak dapat di serap oleh
hutan Amazon. Hutan yang mempunyai fungsi sebagai paru – paru
dunia dapat menghambat laju dari pemanasan global sehingga dapat
mengurangi perubahan iklim. Tetapi dalam kasus deforestasi di
Amazon, hutan Amazon malah berubah menjadi salah satu
penyumbang terbesar emisi gas di Amerika Latin.
Hal ini akan mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrim
karena, selain hilangnya paru – paru dunia, hutan Amazon menjadi
salah satu sumber emisi yang membuat lapisan ozon semakin
menipis. Dengan dampak yang ditimbulkan sudah sangat besar,
Greenpeace

bersama

(www.socioambiental.org),

dengan

Instituto

Instituto

Socioambiental

Centro

de

Vida

(www.icv.org.br), Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
(www.ipam.org.br), The Nature Conservancy (www.tnc.org.br),
Conservation

International-Brazil

(www.conservation.org.br),

Amigos da Terra-Amazônia Brasileira (www.amazonia.org.br),
Imazon

(www.imazon.org.br),

and

WWF

Brasil
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(www.wwf.org.br)130 membuat proposal yang berjudul “Pacto pela
Valorização da Floresta e pelo Fim do Desmatamento na Amazônia”
atau dalam bahasa Inggris “Agreement on Acknowledging the Value
of

the

Forest

and

Ending

Amazon

Deforestation”

untuk

menyelesaikan masalah di hutan Amazon131.
Di dalam proposal tersebut, disebutkan bahwa pengurangan
angka deforestasi di hutan Amazon harus sesegera mungkin
dilakukan, karena deforestasi yang terjadi telah berkontribusi
terhadap berubahan iklim, keberlangsungan hidup biodiversity di
hutan Amazon, cara hidup suku pedalaman Amazon, dan untuk
meningkatkan taraf hidup di daerah Amazon132. Untuk dapat
menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan periode waktu tujuh
tahun dengan mengadopsi sistem yang disarankan, tetapi hal tersebut
perlu dukungan dari pemerintah dengan pembuatan kebijakan publik
yang kuat dan strategi pemasaran untuk membiayai kegiatan yang
akan dilakukan133.
Adapun syarat yang harus dilakukan agar dapat mencapai
tujuan. Syarat tersebut ada empat yaitu134 :
1. Regulatory and economic instruments, which acknowledge
the value of existingforests, aimed at the States and other
social players (payment for environmental services).
130
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132
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2. Regulatory and economic instruments, which optimise the use
of areas that havealready suffered deforestation (forest
compensation).
3. Strengthening of monitoring, control and tax measures
(environmental and landbased).
4. Establishment and strengthening of forestry governance in
public land in the region.
Maksud dari syarat pertama adalah, perlu adanya instrumen
peraturan dan ekonomi yang ditujukan kepada negara dan pelaku
social lainnya, yang mana mereka perlu untuk mengakui nilai hutan.
Hutan perlu dibuatkan peraturan yang mengatur tentang biaya
penggunaan hutan atau payment for environmental services agar
penggunaan hutan dapat dikontrol karena ada instrumen yang
mengawasi135.

Sedangkan

syarat

kedua

membahas

tentang

pembuatan instrumen peraturan dan ekonomi untuk hutan yang telah
terdeforestasi. Dengan adanya instrumen tersebut, maka penggunaan
lahan yang telah terdeforestasi diharapkan menjadi lebih optimal136.
Syarat ketiga diatas menjelaskan tentang pelu penguatan
monitoring, kontrol, dan adanya pajak, agar lingkungan di sekitar
hutan Amazon tetap terjaga. Serta syarat yang terakhir menjelaskan
tentang perlu adanya pembentukan dan penguatan ilmu pengetahuan
tentang tata kelola hutan di lahan publik. Hal ini bertujuan agar
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masyarakat mempunyai pengetahuan tentang tata kelola hutan agar
dapat diaplikasikan ke lahan yang mereka miliki137.
Dalam pelaksanaan tujuan dari proposal ini, telah diagendakan
selama tujuh tahun dengan target seperti pada tabel di bawah ini.
4.1.4.1 Tabel 2 : Tabel Persentase Target Penurunan Deforstasi dari Tahun
Pertama sampai Tahun ke Tujuh

Deforestation (ha)

Reduced Deforest.

Deforest. 05/06

1,400,000

1st year (25%)

1,050,000

350,000

nd

year (25%)

787,500

612,500

rd

year (30%)

551,250

848,750

4th year (40%)

330,750

1,069,250

5th year (50%)

165,375

1,234,625

6th year (75%)

41,345

1,358,655

7 year (100%)

-

1,400,000

Total

3,585,902

6,873,780

2

3

th

Sumber : Greenpeace et al, Agreement on Acknowledging the Value of the Forest and
Ending Amazon Deforestation, 2007, Brazilia, Brazil pdf

Dengan berdasarkan data angka deforestasi pada periode Agustus
2005 sampai Juli 2006 kurang lebih sebesar 1.400.000 ha138, maka
dapat dilihat target pada tahun pertama pelaksanaan agenda dapat
tereduksi sebesar 350.000 ha dan seterusnya. Sampai pada akhirnya
mencapai zero deforestasi pada tahun ketujuh.
Selain dengan pembuatan peraturan, monitoring, dan lain
sebagainya, para NGO lingkungan menggaris bawahi perlu juga
diperhatikan aspek finansial untuk pihak – pihak yang terlibat dalam
137
138
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kegiatan ini. Faktor seperti pembarian upah juga penting untuk
diperhatikan agar jalannya kegiatan tetap dapat berjalan. Dalam
proposal tersebut disebutkan bahwa ada tiga hal yang dapat
mensupport perjanjian terkait finansial139.
1. Strengthening forestry governance through incentives for the
States.
2. Establishing

economic

incentives

for

social

players

responsible for forest conservation (indigenous peoples, local
communities and traditional populations).
3. Establishing economic incentives for rural producers (private
farmers and forestry companies).
Hal pertama menjelaskan tentang penguatan tata kelola hutan
melalui dorongan terhadap tiap negara bagian dengan cara
memberikan upaya finansial, agar pejabat yang bertugas dapat
menjaga upaya konserfasi hutan. Ini bertujauan agar mereka meresa
mendapatkan uang dari konserfasi tersebut yang diharapkan akan
memberikan efek self belonging kepada hutan. Maksud dari hal
kedua ialah, perlu adanya insentif ekonomi kepada aktor sosial yang
mempunyai peran terhadap keberlangsungan konserfasi hutan seperti
suku pedalaman, local communities, masyarakat pedesaan yang
tinggal di sekitar hutan140. Hal yang terakhir menjelaskan tentang
perlu adanya insentif kepada produsen pertanian pedesaan seperti
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individual petani dan perusahaan kayu kecil agar usaha yang mereka
lakukan tidak merambah hutan di sekitar mereka untuk mendapatkan
tambahan finansial.
Berhubungan dengan masalah finansial yang diberikan kepada
beberapa pihak tersebut diperlukan dana hingga 1 milyar Real Brazil
pertahun selama tujuh tahun untuk keberlangsungan program. Untuk
dapat mencukupi biaya tersebut, dijelaskan pula mekanisme
mendapatkan dana untuk dijadikan insentif. Mekanisme pertama,
Brazil menarik sumber daya dari luar pemerintahan untuk
membiayai progam konserfasi hutan Amazon, tetapi diharapkan
berasal dari luar region agar lebih netral141.
Kedua, karena Brazil masih dalam kategori negara berkembang
menurut institusi finansial internasional, maka sulit untuk membiayai
sendiri program, oleh karena itu pemerintah Brazil harus mempunyai
komitmen yang tinggi terhadap program dan membuat penggalangan
dana (Amazon Fund) yang bergantung kepada masyarakat Brazil142.
Dengan begitu, masyarakat Brazil merasa akan menjaga hutan di
wilayah Brazil karena mereka telah mengeluarkan dana untuk
membantu pemerintah menjalankan program konserfasi hutan.
Berdasarkan

penjelasan

diatas,

penulis

melihat

bahwa

Greenpeace melakukan strategi coorperate with advocacy, civil
right, and/or civil society organizations dengan membuat proposal
141
142
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penyelesaian masalah deforestasi dengan bantuan dari NGO lain.
Adanya NGO lingkungan lain yang berada di pihak Greenpeace
maka, bargaining power Greenpeace lebih besar karena ada pihak
lain yang memiliki pandangan yang sama terhadap masalah
deforestasi hutan Amazon dan menganggap bahwa perlu adanya
penyelesaian konkrit untuk menghapuskan deforestasi.
5.1.5. Greenpeace menginisiasi terbentuknya Soy Moratorium pada
tahun 2006
Bagian terakhir dari variabel alliance brokerage ini, merupakan
penjelasan dari operasionalisasi indikator terakhir yang berisi tentang
“Greenpeace

bersama

dengan

ABIOVE,

Civil

Society and

Environmental Partners (IPAM, TNC, dan WWF – Brazil) dan
Kementrian Lingkungan Brazil membuat kesepakatan terkait
pembukaan lahan baru untuk ladang kedelai di wilayah hutan
Amazon”.

Penulis akan menjelaskan dan menganalisis strategi

Greenpeace untuk mengatasi deforestasi di hutan Amazon yang
berasal dari pembukaan lahan.
Deforestasi dilakukan oleh industri perkebunan kedelai yang
melakukan penebangan demi memperoleh lahan untuk ditanami
kedelai. Sekitar tahun 2005 Brazil merupakan salah satu negara
dengan ekspor kedelai terbesar di dunia143. Menurut data
Greenpeace, sekitar 1.2 juta hektar lahan yang ditanami kedelai,
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ditanam di hutan Amazon144. Sebagian besar wilayah yang terjadi
deforestasi ini berada di negara bagian Mato Grosso dan Pàra serta
kedua negara bagian tersebut yang bertanggung jawab atas
banyaknya masalah perbudakan yang terjadi di Brazil145.
Untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan
perkebunan kedelai, Greenpeace melakukan mediasi dengan anggota
ABIOVE, Kementrian Lingkungan Brazil dan untuk Civil Society
and Environmental Partners untuk membuat peraturan terkait
perkebunan kedelai yang akan dibuat di wilayah hutan Amazon.
Pada tahun 2006, ditandatangai peraturan yang di inisiasi oleh
Greenpeace tentang masalah lahan kedelai ini dengan sebutan Soy
Moratorium146. Dari peraturan kemudian dibuatnya soy task force
atau disebut dengan GTS. GTS ini terdiri dari perusahaan –
perusahaan dan organisasi lingkungan yang ada di Brazil. Agar dapat
efektif dalam memonitoring pelanggaran pembukaan lahan, maka
GTS bekerjasama dengan INPE atau National Space Research
Institute147

yang

memonitoring

wilayah

hutan

Amazon

menggunakan pencitraan satelit.
Pemaparan diatas merupakan sedikit penjelasan tentang peran
soy moratorium sebagai salah satu dari strategi yang dilakukan oleh
Greenpeace untuk mengurangi deforestasi di hutan Amazon.
144

Ibid hal 5
Ibid
146
ABIOVE, Soy Moratorium, 2013, Brazilian Vegetable Oil Industries Association, Sao Paolo,
Brazil Pdf hal 2
147
Ibid hal 2
145

71

Kembali ke pembahasan, Greenpeace sebagai NGO membantu
pemerintahan

Brazil

untuk

mengurangi

deforestasi

dengan

membangun network antara aktor – aktor yang terlibat kedalam
masalah deforestasi kedalam satu forum yang kemudian muncul
jalan keluar yang disetujui oleh semua pihak.
Setelah disetujuinya soy moratorium pada tahun 2006, mulai
pada tahun 2007 tingkat deforestasi hutan Amazon akibat dari
pemenuhan lahan untuk perkebunan kedelai mulai menurun. Seperti
yang telah tertera dalam gambar dibawah, deforestasi akibat
pemenuhan lahan untuk perkebunan kedelai relative menurun
dibandingkan tahun – tahun sebelumnya sebelum soy moratorium.
4.1.5.1 Gambar 5 : Tabel Tingkat Deforestasi yang Digunakan untuk
Perkebunan Kedelai Sebelum dan Sesudah Soy Moratorium

Sumber : ABIOVE, Soy Moratorium, 2013, Brazilian Vegetable Oil Industries Association, Sao
Paolo, Brazil Pdf

Dari gambar data diatas, dapat dilihat bahwa strategi yang
dilkukan oleh Greenpeace dengan membuat forum antara aktor –
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aktor yang memiliki kepentingan dan peran dalam masalah
deforestasi hutan Amazon dapat efektif mengurangi deforestasi yang
terjadi akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kedelai.
Keberhasilan mengurangi angka deforetasi juga tidak lepas dari
peran monitoring yang dilakukan oleh GTS dan INPE yang
memonitoring jalannya kesepakatan148.
Pengurangan angka deforestasi hutan Amazon dari mulai tahun
2007 ini dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah Brazil dalam
membuat rumusan kebijakan NCC yang mempunyai target
mengurangi tingkat tahunan deforestasi sebesar 80 persen pada tahun
2020149. Menurut penulis, apabila tren positif tentang penurunan
deforestasi di hutan Amazon dapat dijaga oleh pemerintahan Brazil,
maka besar kemungkinan target yang ada dalam kebijakan NCC
dapat tercapai. Dengan berdasarkan gambar tabel diatas, deforestasi
hutan yang terjadi di hutan Amazon telah banyak berkurang
dibandingkan saat tahun 2004 ke bawah. Hal tersebut yang dijadikan
rujukan penulis dapat memprediksi tercapainya target mengurangi
tingkat tahunan deforestasi sebesar 80 persen yang dilakukan oleh
pemerintah Brazil
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5.2. Greenpeace

Menggunakan

Sumberdaya

Internalnya

untuk

Mempengaruhi Negara Brazil (Resource Brokerage)
Pada variabel kedua ini, penulis akan menjelaskan tentang strategi yang
dilakukan oleh Greenpeace dalam mempengaruhi pemerintahan Brazil
dengan mengandalkan internal resource yang dimilikinya. Dalam
menjelaskan hal tersebut, penulis akan menggunakan tiga indikator.
Indikator – indikator tersebut adalah Negotiate with state to elicit funds for
project support, Offer outside experts or valuable local experts, Provide
new technology/information or access to it. Penulis akan menjelaskan
masing – masing indikator tersebut kedalam sub bab untuk mempermudah
penulis untuk menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Greenpeace dengan
menggunakan internal resource-nya untuk mempengaruhi pembuatan
kebijakan NCC.
Ketika NGO memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh negara, maka
hal tersebut merupakan sebuah leverage bagi NGO tersebut. Biasa NGO
memiliki akses kepada teknologi terbaru dari pada negara. Hal ini kareana
NGO tidak hanya bergerak hanya pada satu negara tetapi biasanya NGO
memiliki kantor perwakilan yang tersebar di berbagai negara. Menurut Asad
dan Kay, agar dapat berhasil dalam mempengaruhi negara, NGO harus
dapat mengetahui sumberdaya apa yang negara tersebut belum memiliki
sehingga NGO dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menjadi jalan dalam
mempengaruhi negara tersebut150. Sumber daya tersebut dapat berupa
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finansial, teknologi, koneksi kepada lembaga internasional, norma atau
legitimasi politik151.
Selama Greenpeace melakukan penelitian di Brazil, terdapat kasus
dimana Greenpeace melakukan perundingan dengan pemerintah terkait
pendanaan sebuah kegiatan untuk mengurang deforestasi. Selain itu terdapat
juga Greenpeace menunjuk NGO lain yang lebih cenderung bergerak dalam
isu sosial untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada suku – suku yang
tinggal di dalam hutan Amazon. Dan juga koneksi yang dimiliki oleh
Greenpeace digunakan sebagai salah satu jalan bagi Greenpeace untuk
mengetahui informasi tentang teknologi baru yang berkembang sehingga
dijadikan penyelesaian masalah bagi negara yang tidak memiliki teknologi
tersebut.
Dengan cara tersebut, Greenpeace dapat mempengaruhi pembuatan
kebijakan di negara Brazil karena selain mengkritik atau menentang hal
yang dilakukan oleh Brazil. Tetapi Greenpeace juga memberikan jalan
keluar dari masalah yang dihadapi oleh negara Brazil.
5.2.1. Greenpeace

mengajukan

sistematika

pendanaan

kepada

pemerintah Brazil terkait proyek penyelesaian deforestasi
Pada

bagian

ini

penulis

akan

menjelaskan

tentang

operasionalisasi dari” Greenpeace mengajukan proposal sebesar 1
milyar Real atau sekitar 390 juta Euro untuk mendukung
penyelesaian masalah deforestasi di Amazon”. Operasionalisasi
tersebut menjelaskan terkait proposal yang diajukan oleh Greenpeace
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untuk membiayai kegiatan zero deforestation yang kemudian
menjadi awal mula terbentuknya Amazon Fund152.
Telah dijelaskan sebelumnya pada sub bab Coorperate with
advocacy, civil right, and/or civil society organization tentang upaya
yang dilakukan oleh Greenpeace beserta delapan NGO lainnya
dengan melakukan mediasi dengan pemerintah Brazil untuk segera
mengurangi deforestasi dengan cara atau sistem yang dibuat oleh
NGO – NGO tersebut. Tetapi dalam penerapannya, sistem tersebut
diperlukan dana untuk menjalankannya. Dikarenakan Brazil
merupakan negara berkembang, maka untuk memenuhi pendanaan
maka dibuatlah penggalangan dana yang mengandalkan sumbangan
dana dari pendonor.
Dalam proposal tersebut, telah diberikan opsi bagi pemerintahan
Brazil untuk memperoleh dana satu milyar Real Brazil per tahun
untuk membiayai proyek. Pilihan akhirnya jatuh kepada opsi dimana
dalam pembiayaan proyek tersebut bertumpu pada sumber dari luar
pemerintahan Brazil. Kemudian pada tahun 2008, presiden Lula da
Silva membuat dekrit Presiden no 6527 yang memuat tentang
pembentukan Amazon Fund atau dalam bahasa Portugis Fundo
Amazonia153.
Metode pengelolaan dana untuk mengolah donasi juga telah
disebutkan dalam proposal, yaitu sebaiknya dalam Amazon Fund
152
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berada dibawah pengawasan BNDES atau Brazilian Bank of
Economic and Social Development karena institusi tersebut
merupakan salah satu institusi keuangan yang dihormati di Brazil
dan luar negeri154. Dengan pengawasan dari BNDES, maka
kepercayaan terhadap Amazon Fund lebih tinggi karena ada institusi
keuangan pemerintah Brazil yang ikut mengawasi aliran dana yang
masuk ataupun keluar dari Amazon Fund.
Hal ini juga dapat dijadikan kesempatan oleh bank selaku
institusi yang di hormati di Brazil atupun luar negeri untuk
mempromosikan Amazon Fund, sehingga dapat menarik pendonor
yang berasal dari dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri.
Dengan semakin banyaknya orang mengetahui akan penggalangan
dana yang diawasi oleh BNDES, maka bukan tidak mungkin jika
banyak yang akan menjadi pendonor Amazon Fund di kemudian
hari.
Selain menggantungkan pendanaan yang berasal pendonor dari
luar pemerintah Brazil, ada kemungkinan pemerintah Brazil juga
ikut serta mendanai proyek155. Caranya, pemerintah Brazil menarik
pajak sesuai dengan polusi yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan
– perusahaan yang beroperasi di negara Brazil. Dengan demikian
bukan hanya masyarakat Brazil dan pemerintah Brazil yang berperan
dalam mengurangi deforestasi, tetapi perusahaan yang juga
154
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menimbulkan polusi untuk wilayah Brazil juga berperan dalam
menurunkan deforestasi di hutan Amazon serta ikut serta menjaga
lingkungan.
Dengan dikeluarkannya dekrit presiden nomor 6527 pada tahun
2008, menunjukan bahwa proyek yang diajukan oleh Greenpeace
dan NGO lain senilai satu milyar pertahun resmi diadopsi oleh
negara Brazil. Hal tersebut menjadikan salah satu dari strategi yang
dilakukan oleh Greenpeace dalam menurunkan angka deforestasi di
Brazil dapat di terima oleh pemerintahan Brazil.
Tetapi menurut penulis, terdapat hal yang menarik di dalam
pembentukan Amazon Fund ini. Setelah resmi dijalankan pada tahun
2008, tidak ada peran NGO – NGO yang ikut dalam pembuatan
proposal kedalam proyek Amazon Fund. Di dalam website resmi
Amazon Fund http://www.amazonfund.gov.br hanya dijelaskan
bahwa Amazon Fund dibentuk berdasarkan dekrit presiden nomor
6527 pada tahun 2008156. Hal ini menjadi menarik karena biasanya
terdapat peran NGO di dalamnya tetapi hal tersebut berbeda dalam
Amazon Fund.
5.2.2. Greenpeace menunjuk NGO lain untuk meyelesaikan masalah
suku Deni
Di bagian kedua dari variabel ini, penulis akan menjelaskan
operasionalisasi “Ditunjuknya the Indigenous Missionary Council
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dan the Native Amazon Operation oleh Greenpeace untuk
menyelesaikan masalah demarkasi suku Deni (suku pedalaman) di
Amazon”. Permasalah deforestasi di hutan Amazon menyisakan
masalah lain yang timbul akibat dari penyusutan hutan. Salah satu
masalah yang timbul adalah masalah sosial yang dihadapi oleh suku
pedalaman

Amazon

yang

merasa

bahwa

tempat

mereka

menggantungkan hidup semakin lama semakin berkurang serta
menjadi rusak.
Salah satu suku yang mengalami dampak negatif dari deforestasi
hutan Amazon adalah suku Deni. Semenjak deforestasi terjadi di
hutan Amazon, nasib suku pedalaman hutan Amazon ini semakin
memburuk. Sejak berinteraksinya mereka dengan masyarakat
kolonial yang menghuni sebagian besar wilayah Brazil, suku Deni
Amazon ini lebih sering terkena penyakit yang tidak pernah mereka
rasakan sebelumnya157. Hal ini terjadi akibat dari perbedaan pola
hidup serta tempat tinggal antara masyarakat Brazil pada umumnya
dengan suku Deni Amazon.
Pada tahun 1999, perwakilan dari Greenpeace bertemu dengan
ketua adat suku Deni untuk membicarakan masalah deforestasi hutan
yang terjadi di wilayah tempat suku Deni tinggal158. Suku Deni yang
merasakan akibat negatif dari deforestasi menginginkan adanya
demarkasi yang membatasi wilayah tempat mereka hidup dengan
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wilayah untuk industri. Sebelumnya mereka tahu perihal demarkasi
sejak tahun 1985, ketika FUNAI atau National Indigenous
Foundation datang ke desa suku Deni dan mengangkat isu demarkasi
bersama mereka ke pemerintahan pada waktu itu159. Tetapi masalah
demarkasi tersebut belum terselesaikan karena terkendala masalah
politik dan sebagainya. Sampai saat Greenpeace datang menemui
suku Deni, hak akan wilayah untuk hidup mereka belum terealisasi.
Akhirnya, suku Deni meminta bantuan kepada Greenpeace
untuk menyelesaikan masalah demarkasi wilayah mereka. Suku Deni
paham jika hanya dengan demarkasi hak kehidupan mereka di hutan
Amazon dapat terjamin dan hak untuk memiliki wilayah di hutan
Amazon didapat dengan cara yang sah160. Kemudian, Greenpeace
menghubungi CIMI atau The Indigenous missionary Council dan
OPAN atau Native Amazon Opreation untuk menjadi partner
Greenpeace

dalam

sebuah

proyek

untuk

membantu

“self-

demarcation” suku Deni161. Kedua NGO tersebut merupakan NGO
yang bergerak dalam bidang sosial terutama masalah sosial yang
dihadapi oleh suku pedalaman.
CIMI merupakan sebuah organisasi yang berhubungan dengan
CNBB atau National Conference of Bishops of Brazil, organisasi ini
dibentuk pada tahun 1972 yang berorientasi pada agama Katolik162.
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Organisasi

ini,

mempunyai

tujuan

untuk

mempromosikan

keberagaman budaya kepada masyarakat Brazil serta pengakuan hak
– hak masyarakat pedalaman didalam struktur sosial masyarakat
Brazil. Organisasi ini juga berperan sebagai penjembatan antara
masyarakat pedalaman Amazon dengan dunia luar, sehingga
menjadikan organisasi ini kompeten untuk mengatasi masalah yang
dialami oleh suku pedalaman Amazon163.
Sedangkan OPAN atau Native Amazon Opreation adalah
organisasi pertama yang mengangkat isu suku pedalaman di
Brazil164. Dalam menjalankan proyeknya, OPAN sering terlibat
dengan pekerjaan masyarakat sehari – hari165. Hal tersebut dilakukan
agar OPAN dapat mengerti kebutuhan masyarakat pedalaman,
sehingga ketika terdapat masalah OPAN dapat melakukan hal yang
tepat untuk membantu masyarakat pedalaman tersebut. Tujuan dari
OPAN sendiri adalah perlindungan hak asasi manusia bagi suku
pedalaman, dukungan bagi masyarakat adat dan penduduk
tradisional,

pengakuan

hak

masyarakat

adat,

perlindungan

lingkungan, pengembangan penelitian antropologi, sosioekonomi
dan penelitian lingkungan, serta tim pelatihan untuk pelaksanaan
proyek kelak166.
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Sebagai organisasi yang mengusung isu suku pedalaman, OPAN
telah bekerja dengan suku pedalaman Amazon untuk melindungi
tanah adat melalui program surveilans, monitoring, pengelolaan
lahan, penguatan organisasi masyarakat adat, pendidikan politik,
mempromosikan produk keanekaragaman hayati, kedaulatan pangan,
peningkatan pendapatan dan pembangunan berkelanjutan167. Serta
OPAN telah bekerjasama dengan banyak suku pedalaman Amazon
untuk self-demarcation wilayah suku tersebut168.
Dengan pengalaman dan akses yang dimiliki oleh kedua
organisasi tersebut membuat Greenpeace menjadikan keduanya
sebagai partner dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh suku
Deni. Hal ini dikarenakan, Greenpeace bukan sebagai organisasi
yang paham akan isu suku pedalaman Amazon, sehingga membuat
Greenpeace mengandalkan sumberdaya internal yang dimilikinya
berupa akses kepada valuable local experts untuk menyelesaikan
masalah demarkasi yang dihadapi oleh suku pedalaman Amazon
tersebut.
Semenjak adanya pertolongan dari NGO terkait masalah yang
dihadapi oleh suku Deni, terdapat hal berbeda dalam demarkasi ini.
Demarkasi yang biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan
mengirimkan ahli antropologis, ahli geografi, dan inspektur yang
menentukan wilayah suatu suku, menulis laporan, menggambar map,
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kemudian mengirimkan kembali ke pemerintah pusat untuk ditindak
lanjuti antara diterima atau tidak169, tetapi semua hal tersebut
berubah berkat bantuan dari CIMI dan OPAN.
Proses demarkasi dikerjakan oleh anggota dari suku Deni sendiri
yang telah diberikan pendidikan dan keterampilan untuk selfdemarcation, sehingga suku Deni tidak perlu menunggu proses
mapping yang dilakukan oleh pemerintah karena mereka telah
melakukan hal tersebut170. Peran pemerintahpun menjadi lebih
mudah karena dengan kemandirian yang dimiliki oleh suku Deni,
membuat pemerintah tinggal hanya memberi keputusan perihal
wilayah yang masuk dalam demarkasi tersebut disetujui atau tidak.
5.2.3. Forest certification sebagai salah satu jalan keluar masalah
deforestasi
Tingginya angka deforestasi yang terjadi di hutan Amazon tidak
lepas dari tingginya demand terhadap kayu oleh pasar dunia.
Kebutuhan akan kayu memang menjadi masalah bagi kelangsungan
keberadaan hutan. Kayu banyak digunakan untuk pembangunan atau
untuk bahan mebel. Menurut investigasi Greenpeace yang tertuang
dalam publikasi berjudul Partners in Mahogany Crime, hampir
sedekade setelah terselenggaranya Earth Summit yang diadakan di
Rio de Jeneiro pada tahun 1992, Greenpeace mengklaim bahwa janji
sekitar 180 negara untuk memerangi environmental degradation
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belum terbukti171. Bahkan saat publikasi ini dikeluarkan, 80% dari
ancient forests yang ada didunia telah mengalami degaradasi dan
menuju kehancuran, serta hutan Amazon di Brazil mengalami
deforestasi lebih besar pada tahun 2000 dibandingkan tahun – tahun
sebelumnya172.
Berdasarkan penjelasan singkat tentang keadaan perpolitikan
internasional terhadap lingkungan yang mengalami kebuntuan untuk
menghadapi masalah deforestasi. Penulis akan menjelaskan strategi
yang Greenpeace lakukan untuk menurunkan deforestasi khususnya
di hutan Amazon. Strategi yang dilakukan oleh Greenpeace ini
melibatkan FSC atau Forest Stewardship Council. Dimana
Greenpeace

mengkampanyekan

forests

certification

kepada

perusahaan yang bergerak dalam forests resources baik timber atau
non-timber.
Masalah yang terjadi di hutan Amazon tidak lepas dari
keberadaan green gold di hutan Amazon. Green gold merupakan
sebutan bagi kayu dari pohon mahogany (Swietenia macrophylla)
yang memiliki nilai tinggi di pasar dunia karena harganya dapat
mencapai US$ 1,600/m3 dan biasanya digunakan untuk bahan
pembuatan barang –

barang mewah173.

Bahkan menurut

pemerintahan Brazil sendiri hampir 80% dari semua kayu yang
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berasal dari hutan Amazon merupakan kayu illegal hasil dari
deforestasi174. Tingginya permintaan pasar terhadap green gold ini
serta harganya yang mahal membuat para loggers melakukan segala
cara untuk mendapatkan mahogany. Loogers biasanya untuk
menemukan mahogany, mereka akan melakukan pengamatan
terlebih dahulu dari pesawat, ketika mendapatkan pohon mahogany,
mereka akan membuka jalan ke area tersebut menggunakan
bulldozer untuk “membersihkan” jalan menuju area yang terdapat
mahogany tersebut175.
Keberadaan pohon mahogany yang tersebar hampis seluas 80
juta hektar dan tersebar di dari Pará ke Acre, melewati utara Mato
Grosso, Rondônia dan selatan Amazonas176 . Tidak heran jika
wilayah hutan Amazon yang menjadi “mahogany belt” atau wilayah
yang terdapat pohon mahogany terbanyak menjadi sasaran illegal
logging bagi para loggers177. Untuk mengatasi masalah tersebut,
Greenpeace memiliki strategi, strategi tersebut adalah dengan
melakukan sertifikasi terhadap hutan atau perusahaan yang
berorientasi terhadap hutan.
Dalam memberikan sertifikasi kepada hutan atau perusahaan,
Greenpeace menyerahkan tugas tersebut kepada Forest Stewardship
Council atau FSC. Greenpeace merupakan salah satu NGO yang
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menginisiasi terbentuknya FSC178. Pembentukan FSC secara resmi
dilakukan pada tahun 1993 di Toronto, Canada dengan diikuti 130
partisipan dari 26 negara179. Sedangkan pembukaan FSC secara
formal di Brazil dilaksanakan pada tahun 2001180. Dengan secara
resmi FSC berada di Brazil, hal tersebut merupakan salah satu solusi
untuk mengatasi masalah deforestasi akibat illegal logging.
Bahkan sebelum FSC secara resmi ada di Brazil, pada tahun
2000, lima perusahaan yang berorientasi pada forest product telah
disertifikasi oleh FSC dan beberapa yang lain masih dalam proses181.
Dari kelima perusahaan yang telah menerima sertifikasi dari FSC,
Precious Wood merupakan perusahaan pertama yang menerima
sertifikat sustainable dalam semua operasinya di hutan Amazon,
sedangkan dua perusahaan lain sedang on going mendapatkan full
certification dan dua lainya hanya mendapatkan sertifikasi untuk
beberapa bagian operasinya182. Precious Wood telah mengelola
kurang lebih sekitar 80,000 hektar hutan di Itacoatiara, timur Manaus
dengan menggunakan metode yang dimonitoring oleh FSC agar
tidak merusak hutan183.
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Selain perusahaan, gubernur negara bagian Acre, Jorge Viana
juga ikut berkomitmen kepada forest management yang ditawarkan
oleh

Greenpeace.

Pada

8

Juni

tahun

2000

Jorge

Viana

menandatangani sertifikasi tersebut dan hal tersebut membuat hutan
di wilayah negara bagian Acre yang memiliki luas empat juta hektar
menjadi hutan dengan sustainable management184. Artinya hutan di
wilayah negara bagian Acre telah di data dan setiap kegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan harus memperhatikan
sustainable agar tidak merusak hutan.
Berdasarkan penjelasan di atas, strategi forest certification yang
yang dilakukan oleh Greenpeace bersama dengan FSC, diharapkan
akan mengurangi angka deforestasi hutan di Amazon, sehingga dapat
mengurangi emisi gas yang di hasilkan oleh proses illegal logging.
Dengan adanya forest certification kegiatan yang dilakukan di
wilayah hutan yang telah tersertifikasi dapat termonitoring agar tetap
mempertimbangkan azas sustainable. Hak – hak suku pedalaman
untuk tetap menggantungkan hidup kepada hutan Amazonpun tetap
terhormati dan dapat meminimalisir sengketa antara perusahaan
dengan suku pedalaman.
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5.3. Greenpeace Mem-framing Isu Lingkungan untuk Mempengaruhi
Negara Brazil (Frame Adaptation)
Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan variabel terakhir dari teori
The Architecture of Field Overlap yang digunakan penulis untuk
menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Greenpeace dalam mempengaruhi
pembuatan kebijakan NCC di Brazil. Untuk dapat menjelaskan variabel ini,
terdapat lima indikator yang digunakan penulis sebagai acuan. Indikator –
indikator tersebut adalah Reconceptualize political idea or concept, Link
two or more issues in a new way, Create new rights discourse, Adjust,
expand, or constrain the rhetorical parameters of existing discourse,
Transform collective understanding of available political options. Penulis
akan menjelaskan strategi – strategi yang dilakukan oleh Greenpeace
dengan cara frame adaptation yang tercantum dalam sub bab – sub bab
tersebut.
Dalam menjalankan strategi disebuah negara, NGO harus memiliki
strategi untuk mendapatkan bantuan dan partisipasi dari negara tersebut.
Salah satu cara tersebut adalah dengan menggunakan frame adaptation.
Dengan mem-framing atau membangun ide, teori, atau strategi yang ada
NGO dapat mendapatkan bantuan dan partisipasi negara dalam beberapa
project185. Agar strategi ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu untuk
mempertimbangkan arti penting dari frame dan hal yang mendasari ide atau
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teori, frame’s flexibility, dan political resonance186. Maksudnya, NGO jika
membawa sebuah isu yang akan ditekankan kedalam negara maka, isu
tersebut harus memiliki ide atau teori yang kuat agar dapat diterima oleh
negara. Selain itu, fleksibilitas dari isu yang akan dibawa juga
mempengaruhi negara dalam menerima isu tersebut, karena jika isu yang
dibawa akan berdampak kepada hal lain, besar kemungkinan negara akan
membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan NGO tersebut. Perpolitikan di
negara tujuan juga penting untuk diperhatikan oleh NGO, karena hal ini
juga mempengaruhi bantuan dan partisipasi negara dalam hal politik.
Pada kasus deforestasi hutan Amazon di Brazil, Greenpeace membawa
isu climate change sebagai dampak dari tingginya angka deforestasi di
hutan Amazon. Sebagian besar emisi gas yang hasilkan oleh negara Brazil
berasal dari land use di hutan Amazon187. Oleh karena hal ini, Greenpeace
mem-framing dampak dari deforestasi akan menimbulkan masalah lain yang
akan merugikan negara Brazil. Seperti yang dijelaskan diatas, hal ini
bertujuan untuk mendapatkan support negara. Greenpeace juga memframing kebijakan yang kurang pro-lingkungan, agar dirubah oleh
pemerintah Brazil sehingga menjadi pro-lingkungan. Penjelasan lebih detail
tentang frame adaptation yang dilakukan oleh Greenpeace akan penulis
jelaskan dibawah.
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5.3.1. Greenpeace mengkaji kembali kebijakan perlindungan spesies
pohon Bertholletia excels
Setiap negara pasti memiliki kebijakan politik yang digunakan
untuk kebaikan negara tersebut. Dalam kasus ini, negara Brazil
membuat sebuah kebijakan pada tahun 1983 dimana pemerintah
Brazil memasukan spesies pohon Bertholletia excels atau Brazil Nut
Tree sebagai spesies yang dilindungi keberadaannya di wilayah
negara Brazil188. Meskipun telah dikategorikan kedalam spesies yang
dilindungi, tetapi keberadaan Brazil Nut Tree ini tetap terancam
akibat dari deforestasi.
Dalam indikator ini penulis akan menjelaskan tentang strategi
yang Greenpeace lakukan untuk mengurangi deforestasi hutan
Amazon. Dengan menggunakan strategi reconceptualize political
idea or concept maka kebijakan perlindungan terhadap Brazil Nut
Tree yang belum dapat melindungi spesies tersebut dari kepunahan
dapat berubah menjadi efektif untuk melindungi spesies tersebut dan
dapat melindungi hutan Amazon dari ancaman deforestasi.
Brazil Nut Tree sendiri merupakan spesies tumbuhan the most
valuable non-timber products yang dapat ditemukan di hutan
Amazon189. Hal ini dikarenakan Brazil Nut Tree memiliki kandungan
protein yang sangat kaya yang dihasilkan dari biji buahnya, sehingga
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biasanya digunakan sebagai salah satu bahan produk – produk
kecantikan190. Untuk dapat memperoleh buah dari Brazil Nut Tree
tidaklah mudah, karena pohon dari Brazil Nut Tree hanya tumbuh di
kawasan hutan yang lebat dan hanya dihutan Amazon. Biasanya
masyarakat sekitar hutanlah yang memanen buah Brazil Nut Tree ini
dengan mengambil buah yang jatuh dari pohon setinggi 200 kaki ini.
Tetapi sejak deforestasi semakin marak dihutan Amazon,
keberadaan Brazil Nut Tree semakin terancam. Meskipun spesies ini
dilindungi tetapi untuk bertahan hidup, Brazil Nut Tree memerlukan
pohon – pohon lain disekitarnya191. Selain itu Brazil Nut Tree juga
sensitif terhadap gangguan yang berasal dari aktifitas deforestasi di
hutan Amazon192. Oleh sebab itu, spesies ini dikategorikan oleh
International Union for Conservation of Nature atau IUCN sebagai
vulnerable species atau spesies yang mudah terserang193. Hal
tersebut akan mempengaruhi produksi buah yang dihasilkan oleh
Brazil Nut Tree. Untuk memproduksi buah, Brazil Nut Tree
memerlukan bantuan dari lebah yang hinggap di bunga Brazil Nut
Tree untuk melakukan perabukan sehingga dapat menjadi buah194.
Dan ketika terdapat aktivitas deforestasi yang munggunakan alat –
alat berat, hal tersebut membuat lebah menjadi terganggu dan pergi
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sehingga Brazil Nut Tree tidak dapat memproduksi buah untuk
menjaga spesies Brazil Nut Tree.
Oleh karena gagalnya kebijakan perlindungan Brazil Nut Tree
untuk mempertahankan kelangsungan spesies ini, Greenpeace
kemudian ingin merubah kebijakan politik tersebut, dengan
melakukan kampanye mempromosikan forest management untuk
hutan Amazon. Forest management merupakan sebuah skema
dimana pengelolaan hutan dipastikan tidak merusak ekosistem yang
ada dihutan tersebut, dengan hanya mengambil sedikit bagian dari
pohon – pohon yang ada, serta meminimalisir dampak bagi
kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar hutan
tersebut195. Dalam mempromosikan forest management, Greenpeace
bekerja sama dengan Forest Stewardship Council atau FSC karena
selain Greenpeace sebagai founder, FSC juga menjunjung hak dari
suku pedalaman dalam mengolah hutan mereka sendiri196.
Dalam mengawasi pengelolaan hutan FSC akan memberikan
sertifikasi kepada produk hasil dari hutan baik timber atau non
timber, agar konsumen atau pihak lain tahu bahwa produk yang
mereka gunakan telah memenuhi standar sustainability. Dengan
memberikan sertifikasi kepada hasil hutan ini, praktek illegal
logging yang terjadi di hutan Amazon semakin menurun dari tahun
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ke tahun197. Hal tersebut akan berdampak pada keberlangsungan
hidup spesies Brazil Nut Tree.
Dengan

digunakannya

forest

management,

maka

arus

pengelolaan hutan menjadi lebih terkontrol. Spesies yang terancam
seperti Brazil Nut Tree dapat termonitoring lingkungan sekitar pohon
agar tetap terkontrol hal – hal yang menyebabkan spesies tersebut
terganggu. Selain itu, forest management juga mempermudah
masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dengan memanen
buah dari pohon Brazil Nut Tree, karena dengan adanya forest
management pendataan tentang pohon yang dilakukan oleh petugas,
dapat menjadi referensi tentang pohon lain disekitar wilayah panen
mereka.
5.3.2. Greenpeace menghubungkan isu lingkungan dengan isu sosial
untuk mendapatkan impact lebih besar dalam mempengaruhi
Hutan Amazon merupakan hutan terluas di dunia dimana
keadaan hutannya masih sangat alami dan menjadi rumah bagi 427
mammals, 1294 burung, 378 reptil, 426 amphibi, 3000 spesies
ikan198. Selain memiliki keberagaman flora dan fauna, hutan
Amazon juga menjadi tempat tinggal bagi 24 juta orang di Brazil
termasuk ratusan ribu orang suku pedalaman yang tinggal di
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pedalaman hutan Amazon199. Hutan Amazon memiliki peran penting
bagi makhluk hidup di sekitarnya, karena hutan Amazon
menyediakan makanan, obat – obatan, tempat berlindung bagi
mereka yang tinggal di dalamnya.
Permasalahan mulai muncul ketika, tempat bergantungnya
berbagai makhluk hidup ini secara sepihak di ekploitasi secara
berlebihan oleh manusia dengan mengatasnamakan perekonomian.
Hutan dijadikan komoditas tanpa memikirkan makhluk hidup lain
yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan Amazon.
Permasalahan lingkungan yang seharusnya dapat diselesaikan
dengan menggunakan cara lingkungan, kini muncul permasalahan
baru yang melibatkan masyarakat yaitu masalah sosial. Masalah
sosial muncul akibat dari deforestasi yang terjadi di hutan Amazon,
membuat orang – orang yang tergantung pada hutan Amazon
kehilangan sumber makanan atau mata pencaharian mereka.
Salah satu contoh masyarakat yang bergantung kepada hutan
Amazon

adalah

masyarakat

suku

Deni.

Untuk

dapat

mempertahankan hidup, suku Deni sangat bergantung pada hutan
Amazon karena hutan Amazon menyediakan buah liar yang bisa
mereka panen ketika musin hujan dan hewan yang dapat mereka
buru sebagai sumber protein mereka serta pertanian sederhana di
sekitar tempat tinggal mereka200. Tetapi semenjak deforestasi mulai
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mencapai wilayah mereka, sumber penghidupan yang biasa mereka
andalkan mulai menghilang. Sumber pendapatan mereka hasil dari
menjual oil extract dari pohon Copaíba hanya sekitar R$ 1,50 per
liter tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup diluar hutan. Populasi
suku Deni di hutan Amazon ada sekitar 736 orang pada tahun 2001
yang telah disensus201 dan ada kurang lebih 350,000 orang suku
pedalaman lain yang tinggal di hutan Amazon202.
Jika deforestasi yang terjadi tidak dihentikan, maka 350,000
orang suku pedalaman termasuk suku Deni akan berpotensi
menambah kemiskinan di Brazil, dimana pada tahun 2000-an negara
Brazil mengalami peningkatan kemiskinan. seperti yang ditunjukan
pada data dibawah.
5.3.2.1 Gambar 6 : Data Tingkat Kemiskinan Negara Brazil dari Total Populasi

Sumber : Trading Economics, Poverty Headcount Ratio At National Poverty Line (% Of
Population) In Brazil, 2014, http://www.tradingeconomics.com/brazil/poverty-headcountratio-at-national-poverty-line-percent-of-population-wb-data.html
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Data tersebut menunjukan persentase dari total populasi yang masih
dalam standar kemiskinan. Populasi yang dimaksud adalah populasi
yang telah di sensus oleh pemerintahan Brazil. Sedangkan suku
pedalaman Amazon hanya sebagian yang telah tersensus, seperti
suku Deni dan sebagian yang lain yang belum tersensus dikarenakan
tempat tinggal mereka yang berpindah – pindah203.
Oleh sebab itu, Greenpeace membantu suku Deni dalam
mengupayakan demarkasi wilayah mereka agar para loggers tidak
mengambil pohon di wilayah yang telah terdemarkasi. Greenpeace
juga mengupayakan demarkasi kepada seluruh suku pedalaman yang
ada di hutan Amazon agar kelestarian hutan Amazon tetap terjaga.
Tanpa adanya demarkasi, aktifitas perusahaan untuk mencari kayu
akan menghapuskan wilayah suku suku pedalaman ini204.
5.3.3. Greenpeace memperjuangkan hak suku Deni untuk memperoleh
demarkasi
Berbeda dengan penjelasan pada indikator sebelumnya yang
membahas tentang masalah sosial yang dialami oleh suku pedalaman
Amazon setelah adanya deforestasi. Pada indikator ini penulis akan
menjelaskan

lebih

kepada

kampanye

yang

dilakukan

oleh

Greenpeace agar hak – hak suku peadalaman Amazon untuk
memperoleh kehidupan di hutan Amazon dapat dikabulkan oleh
pemerintah Brazil. Salah satu contoh suku padalaman yang
203
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Greenpeace perjuangkan untuk memperoleh hak – haknya adalah
suku Deni.
Suku Deni pertama kali terdata pada tahun 1942 oleh Indian
Protection Service atau FUNAI pada saat ini205. Suku deni
merupakan suku Indian asli Amazon yang tinggal di sekitar tenggara
negara bagian Amazonas disekitar Tapauá dan Itamarati 206. Untuk
mempertahankan hidup mereka sangat bergantung pada hutan
Amazon, oleh karena itu semenjak deforestasi mulai memasuki
wilayah mereka suku Deni mengigninkan demarkasi. Demarkasi
merupakan cara legal bagi suku asli Amazon untuk mendapatkan hak
wilayah karena diatur dalam konstitusi Brazil pada tahun 1988207.
Sejak tahun 1994 wacana demarkasi oleh pemerintah federal
Brazil untuk memberikan wilayah yang dilindungi oleh konstitusi
untuk suku Deni tidak kunjung terealisasi hingga tahun 2000-an208.
Hingga akhirnya suku deni meminta bantuan Greenpeace untuk
menyelesaikan msalah mereka. Greenpeace kemudian membuat
artikel – artikel publikasi tentang suku Deni, diantaranya The Deni –
Culture and History, Facts and Figures on the Deni indigenous
people, Greenpeace and the Deni, Illegal Logging and Indigenous
Land in the Amazon, dan lain sebagainya.
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Alasan Deni meminta bantuan Greenpeace dikarenakan adanya
perusahaan asal Malaysia WTK (Wong Tuong Kwong) yang
melakukan logging di wilayah suku Deni. Perusahaan ini membeli
wilayah yang bertimpang tindih dengan wilayah suku Deni209.
Menurut penelitian Greenpeace WTK membeli lahan tersebut dari
Mario Moraes yang merupakan local patron Amazon yang
mengklaim memiliki lahan hutan sekitar 1,000,000 hektar, dan
313,000 hektanya dijual ke perusahaan WTK dengan 150,000 hektar
tumpang tindih dengan wilayah suku Deni210. Untuk menyelamatkan
sumber penghidupan suku Deni, Greenpeace melakukan kampanye
melawan perusahaan WTK dengan salah satunya mengeluarkan
artikel berjudul WTK and the Deni : A Malaysian logging giant and
indigenous people in the Amazon.
Dalam artikel tersebut, Greenpeace menjelaskan track record
perusahaan WTK selama beroperasi di Malaysia. Perusahaan WTK
dijelaskan memiliki track record buruk karena sering berkonfrontasi
dengan masyrakat setempat karena perusahaan ini menghancurkan
makam dan pohon yang dilindungi serta tempat tinggal suku
pedalaman di

Malaysia211.

Selain artikel, Greenpeace juga

melakukan kampanye di UK agar pasar UK tidak membeli kayu dari
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perusahaan WTK. Hal ini dikarenakan UK merupakan pasar utama
WTK dalam menjual kayu212.
Pada 2001 kepala suku dari delapan suku Deni bersama dengan
team yang terdiri dari anthropologists, ahli suku peadalaman,
sosiolog, dan insnyur pertanian, menyiapkan peralatan demarkasi
wilayah untuk suku Deni213. Persiapan tersebut tidak melibatkan
pemerintah karena pemerintah dirasa lambat untuk menyelesaikan
masalah demarkasi suku Deni, sehingga mereka melakukan selfdemarcation untuk membantu suku Deni melindungi wilayah mreka
dari aktifitas perusahaan214. Demarkasi ini belum secara legal diakui
oleh pemerintah Brazil, sehingga membutuhkan waktu dua tahun
dari 2001 demarkasi yang dilakukan oleh suku Deni dibantu oleh
NGO secara resmi dilegalkan oleh perintah Brazil setelah melalui
birokrasi yang panjang215.
Berdasarkan penjelasan kasus diatas, dapat dilihat bahwa
Greenpeace membantu suku Deni untuk memperoleh hak wilayah
mereka

menurut

konstitusi

yang

ada.

Meskipun

dengan

menggunakan cara illegal pada awalnya yaitu dengan selfdemarcation, tetapi hal tersebut dilakukan karena lambannya proses
yang ditunjukan oleh pemerintahan Brazil dan disisi lain suku Deni
membutuhkan proses cepat agar dapat menyelamatkan wilayah
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mereka. Tapi pada akhirnya tuntutan hak atas wilayah untuk suku
Deni akhirnya dilegalkan oleh pemerintah Brazil setelah menjalani
birokrasi yang panjang.
5.3.4. Greenpeace mengembangkan wacana demarkasi sebagai salah
satu cara untuk menyelesaikan permasalah yang timbul akibat
deforestasi
Menyambung dari bagian sebelumnya yang membahas tentang
hak – hak suku pedalaman untuk memperoleh wilayahnya sendiri
dengan cara demarkasi. Pada bagian ini, penulis akan membahas
cara yang dilakukan oleh Greenpeace dengan mengembangkan
wacana yang dibahas pada bagian sebelumnya yaitu demarkasi,
sebagai salah satu strategi untuk mempengaruhi pemerintah Brazil.
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa demarkasi merupakan salah satu
cara untuk melindungi hutan Amazon dari ancaman deforestasi.
Kemudian Greenpeace mengembangkan wacana demarkasi sebagai
cara untuk menghindari masalah sosial, lingkungan atau ekonomi
yang mungkin akan terjadi. Cara yang dilakukan Greenpeace yaitu
dengan mempublikasikan artikel atau jurnal hasil dari penelitian
terhadap masalah hutan Amazon.
Greenpeace berpendapat dalam publikasinya yang berjudul State
of conflict masalah sosial akan timbul ketika hutan tidak dilindung
dengan hukum yang jelas dalam pengelolaanya 216. Sering kali
ketidakjelasan kepemilikan hutan Amazon menjadi salah satu faktor
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pendukung deforestasi. Hutan Amazon diperjual – belikan oleh
pihak tertentu, yang secara sepihak mengklaim kepemilikan lahan
tanpa memperhitungkan masyarakat sekitar atau suku pedalaman
yang tinggal di kawasan yang diklaim tersebut217. Tindakan ini
sering mengakibatkan bentrok antara perusahaan yang merasa telah
sah membeli lahan tersebut dengan masyarakat yang merasa wilayah
tersebut telah mereka tinggali sejak leluhur mereka. Selain bentrok,
deforestasi yang terjadi di hutan Amazon juga berkaitan dengan
perbudakan. Masyarakat yang tinggal disekitar lahan dijanjikan
pekerjaan dengan gaji lumayan tetapi pada kenyataannya para
pekerja terperangkap oleh utang yang dibuat – buat oleh perusahaan,
bekerja tanpa ada alat keselamatan dan kondisi yang tidak
berperikemanusiaan serta tidak jarang yang bagi pekerja tidak
mendapatkan gaji yang dijanjikan218. Antara tahun 1995 hingga
2001, 49% kasus perbudakan yang terjadi di Brazil berasal dari
cattle ranches dan 25% terhubung dengan kasus deforestasi219.
Menilik kembali perihal deforestasi yang terjadi di hutan
Amazon, demand terhadap kebutuhan kayu oleh pasar dunia juga
ikut andil dalam masalah yang ditimbulkan oleh deforestasi ini.
Kecenderungan perusahaan untuk meminimalkan biaya produksi dan
memasimalkan profit membuat perbudakan semakin marak terjadi.
Menurut publikasi Greenpeace yang berjudul Partners in Mahogany
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Crime pasar dunia sangat tertarik dengan kayu yang berasal dari
hutan Amazon, khususnya kayu dari pohon mahogany220. Kayu ini
dianggap sebagai kayu yang memiliki nilai prestis tinggi sehingga
banyak diminati oleh kalangan atas yang rela bayar mahal untuk
mendapatkan kayu ini.
Selain menyebabkan masalah sosial, masyarakat yang terjerat
perbudakan juga mengalami masalah ekonomi. Pada awalnya
mereka bekerja untuk mendapatkan uang tetapi kenyataannya
mereka malah terekploitasi oleh perusahaan yang ingin mencari
untung. Di negara Brazil kesenjangan antara masyrakat bawah
sangatlah besar, hampir seluruh asset dan kesempatan hanya dimiliki
oleh kaum atas dan menengah221. Pada tahun 2001, asset yang
dimiliki oleh kaum atas sekarang, sebagian besar merupakan warisan
dari kolonialisasi Brazil pada masa lampau, sehingga hanya 10%
dari total populasi Brazil yang memegang hampir 46.8% total
pendapatan, sedangkan kalangan bawah yang sebesar 20% dari
populasi hanya memegang 3,6% total pendapatan dan sisanya kaum
menengah222.
Oleh karena itu Greenpeace menyerukan demarkasi terhadap
hutan – hutan yang menjadi tempat tinggal suku pedalaman Amazon
agar perusahaan kayu dapat terbatasi ruang geraknya. Cara lain yang
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dikampanyekan oleh Greenpeace adalah dengan forest management.
Dengan adanya forest management, perusahaan yang mengambil
sumber daya dari hutan wajib mengikuti sistem sustainable yang
dicanangkan. Hal ini membuat proses industry menjadi lebih ramah
lingkungan dan lingkungan tetap terjaga. Tujuan Greenpeace untuk
mengatasi masalah lingkunganpun dapat terlaksana, ditambah
dengan masalah lain yang timbul akibat deforestasi.
5.3.5. Greenpeace dan pemerintah Brazil menyepakati dibentuknya
Amazon Fund
Dinamika permasalahan hutan Amazon, telah dijelaskan pada
bagian sebelumnya. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan
langkah politik yang diambil oleh pemerintah Brazil hasil dari
mediasi yang dilakukan oleh Greenpeace bersama NGO lingkungan
lainnya. Permasalahan hutan Amazon tidak dapat diselesaikan hanya
oleh NGO yang prihatin dengan hutan Amazon, pemerintahan juga
harus ikut terlibat agar masalah ini dapat terselesaikan. Peran
pemerintah sangatlah penting karena pemerintah merupakan aktor
yang memegang kekuasaan dalam sebuah kenegaraan. Oleh karena
itu dengan mengeluarkan kebijakan politik untuk mendukung upaya
penurunan deforestasi, pemerintah dapat membantu meminimalisir
climate change.
Dalam kasus deforestasi hutan Amazon di Brazil, pemerintah
Brazil telah mengeluarkan kebijakan yang berpandangan sama
dengan Greenpeace, yaitu menlindungi hutan dari illegal logging
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dengan

cara

forests

management.

Bentuk

kebijakan

yang

dikeluarkan oleh pemerintah Brazil adalah dengan dibentuknya
Amazon Fund pada tahun 2008 untuk mendukung proteksi terhadap
hutan Amazon223. Seperti pada penjelasan tentang Amazon Fund
sebelumnya, Amazon Fund merupakan sebuah badan yang diinisisasi
oleh Greenpeace bersama dengan NGO lainya untuk mengatasi
masalah deforestasi hutan Amazon.
Dalam memproteksi hutan Amazon, Amazon Fund bekerja sama
dengan FSC untuk mendata dan mensertifikasi kayu terhadap hutan
yang masuk dalam monitoring Amazon Fund224. Target dari
sertifikasi wilayah yang dicanangkan oleh Amazon Fund sebesar
kurang lebih 3,000,000 hektar wilayah dari hutan Amazon225. Selain
bekerja sama dengan FSC untuk mensertifikasi hutan Amazon,
dilegalkannya self-demarcation suku Deni juga merupakan bentuk
persamaan pandangan antara pemerintah Brazil dan Greenpeace
untuk menjaga hutan.
Sebelumnya telah dijelaskan proses demarkasi wilayah yang
dilakukan oleh suku Deni yang bertujuan untuk melindungi wilayah
mereka dari illegal logging. Karena tak kunjung mendapatkan
demarkasi secara legal oleh pemerintahan Brazil, akhirnya suku Deni
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Amazon Fund, Amazon Fund Project – Document, 2013, Brazil,
http://www.amazonfund.gov.br/FundoAmazonia/export/sites/default/site_en/Galerias/Arquivos/Pu
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Amazon Fund, Amazon Fund Project – Document, 2008, Brazil
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dibantu oleh Greenpeace dan NGO lainnya melakukan selfdemarcation226. Namun, setelah proses self-demarcation berjalan,
FUNAI mengirimkan surat kepada Greenpeace untuk menghentikan
proses demarkasi sampai Kementrian Sosial secara resmi melegalkan
kepemilikan lahan oleh suku Deni227.
Kemudian Deni menjawab hal tersebut dengan mengirim surat
balas kepada FUNAI, yang menyatakan bahwa mereka telah
menunggu lama proses demarkasi tetapi tidak terealisasi yang
dilakukan oleh pemerintah228. Setelah suku Deni mengirim surat
tersebut, pada tanggal 30 September 2001, pada tanggal 16 Oktober
2001 Kementrian Sosial secara resmi melegalkan wilayah yang
diklaim oleh suku Deni sebagai tanah mereka229. Dan segala bentuk
aktivitas industri yang dilakukan oleh perusahaan akan dilarang dan
hal tersebut dilindungi oleh konstitusi negara Brazil
Berdasarkan penjelasan kasus diatas, Greenpeace sebagai NGO
yang sering menyuarakan masalah lingkungan khususnya yang
terjadi di hutan Amazon, menyediakan solusi

bagi pemerintah

Brazil untuk hutan dari deforestasi. Setelah memakan waktu yang
lama, pemerintah Brazil kemudian mengadopsi solusi yang
disediakan oleh Greenpeace ini sebagai kebijakan politik untuk
menyelamatkan hutan Amazon. Dibuatnya kebijakan politik

226
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tersebut, merupakan hasil dari proses penelitian dan kampanye yang
dilakukan oleh Greenpeace, yang menghasilkan solusi yang
kemudian dipakai sebagai kebijakan pemerintah Brazil.
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BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Tingginya angka deforestasi yang terjadi di negara Brazil khususnya di
hutan Amazon, merupakan salah satu sumber emisi gas karbo yang dapat
menyebabkan climate change di bumi. Fenomena tersebut memicu
kampanye untuk melindungi hutan Amazon dari berbagai NGO khususnya
Greenpeace. Greenpeace yang notabene NGO yang aktif dalam menangani
isu – isu lingkungan, merasa deforestasi yang terjadi di hutan Amazon harus
segera

dihentikan.

Hal

tersebut

bertujuan

untuk

tetap

menjaga

keberlangsungan siklus di bumi agar tidak berubah dan membahayakan
makhluk hidup yang ada di bumi. Sebagai wujud dari komitmen Greenpeace
dalam melindungi hutan Amazon, Greenpeace melakukan strategi
thearchitecture of field overlap untuk mempengaruhi negara Brazil agar
melindungi lingkungan yang ada di Brazil. Hasil dari pengaruh yang
dilakukan Greenpeace tersebut adalah dengan dikeluarkannya kebijakan
National Climate Change pada tahun 2009.
Strategi pertama yang diterapkan oleh Greenpeace adalah dengan cara
alliance

brokerage.

Dalam

mengimplementasikan

strategi

tersebut,

Greenpeace mencoba membentuk aliansi dengan politisi, kementrian,
universitas, dan NGO lain yang memiliki pandangan sama terhadap isu,
agar dalam proyek yang dijalankan Greenpeace di negara Brazil,
Greenpeace mendapatkan support. Bentuk strategi alliance brokerage ini
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ditunjukan melalui usaha Greenpeace untuk bekerjasama dengan Gubernur
Sao Paulo yang merupakan daerah dengan tingkat konsumsi kayu tinggi.
Kemudian Greenpeace juga berkerja sama dengan Kementrian Lingkungan
Brazil untuk mengurangi deforestasi hutan dengan cara Greenpeace
mempublikasikan bukti – bukti tentang operasi perusahaan Cargill di hutan
Amazon yang turut menumbang deforestasi, yang berimbas pada ditutupnya
pelabuhan milik perusahaan tersebut oleh pemerintah Brazil. Greenpeace
juga bekerja sama dengan professor dari University of Brazilia yaitu
Profesor Floriano Pastore untuk membantu masyarakat yang berprofesi
sebagai petani karet, agar dapat penghasilan yang lebih layak dengan
menggunakan cara dari Profesor Floriano Pastore. Serta Greenpeace
berkerja sama dengan NGO lain untuk membuat proposal penyelesaian
masalah deforestasi yang merupakan cikal bakal Amazon Fund. Dan
Greenpeace membantu membuat soy moratorium yang beranggotakan
pemerintahan Brazil, NGO dan perusahaan yang bergerak dalam
perkebunan kedelai untuk membuat badan pengawas perkebunan kedelai.
Strategi

yang

kedua

adalah

resource

brokerage.

Greenpeace

menggunakan sumberdaya yang mereka miliki dimiliki seperti, uang,
teknologi, koneksi pada norma atau standart internasional untuk
mempengaruhi negara Brazil. Bentuk dari strategi ini adalah Greenpeace
bernegosiasi dengan pemerintah Brazil terkait pendanaan proyek yang akan
dilakukan. Selain itu Greenpeace juga merekomendasikan Indigenous
Missionary Council dan the Native Amazon Operation kepada suku Deni,
untuk membantu mereka menyelesaikan masalah demarkasi wilayah
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mereka. Dan yang terakhir adalah dengan memkampanyekan forest
certification sebagai sebuah jalan untuk melindungi hutan dari deforestasi.
Strategi terakhir yang dilakukan oleh Greenpeace adalah dengan frame
adaptation. Strategi ini, merupakan strategi framing yang dilakukan oleh
Greenpeace dengan mengkaitkan isu lingkungan dengan isu lain, sehingga
membentuk opini bahwa isu lingkungang merupakan isu yang penting dan
harus segera diselesaikan. Bentuk dari strategi ini adalah Greenpeace memframing kebijakan tentang dilarang menebang nut tree merupakan kebijakan
yang belum efektif dalam meredam deforestasi di hutan amazon. Kemudian
Greenpeace mengkaitkan isu lingkungan dengan sosial, yang melibatkan
suku pedalaman sebagai actor yang akan membuat masalah sosial baru jika
wilayah tempat tinggal mereka tidak di demarkasi. Greenpeace juga
mengkampanyekan hak suku pedalaman dalam memperoleh wilayah di
hutan Amazon seperti yang tertuang dalam konstitusi negara Brazil. Serta
Greenpeace mengembangkan wacana tentang demarkasi sebagai salah satu
cara negara Brazil untuk menghidari masalah sosial yang timbul akibat dari
deforestasi hutan. Dan Greenpeace merubah pemahaman pemerintah Brazil
melalui cara sebelumnya yang kemudian Greenpeace memberikan solusi
dengan dibentuknya Amazon Fund.
Berdasarkan penjelasan di bab pembahasan sebelumnya, penulis dapat
menyimpulkan bahwa Grennpeace mempengaruhi pembuatan kebijakan
tersebut. Tetapi dari beberapa poin yang tertuang dalam kebijakan National
Climate Change, hanya poin tentang deforestasi yang dilakukan oleh
Greenpeace selama menjalankan strategi. Alasan Greenpeace fokus pada
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masalah deforestasi dikarenakan, deforestasi yang terjadi di negara Brazil,
merupakan penyumbang terbesar emisi gas karbon di negara tersebut
dibandingkan industrialisasinya. Hal inilah yang membuat Greenpeace
mengkampanyekan penurunan angka deforestasi di Brazil.
6.2. Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan penelitian yang sudah penulis rumuskan
sebelumnya, adapun beberapa saran dan rekomendasi dari penulis untuk
penelitian selanjutnya, sebagai berikut :
1. Untuk penelitian selanjutnya tentang strategi non – governmental
organization, penulis merekomendasikan menggunakan teori The
Architecture of Field Overlap sebagai alat untuk meneliti, karena dalam
teori ini dijelaskan bagaimana sebuah NGO harus dapat mengolah
sumber daya yang NGO miliki kemudian dijadikan sebagai alat untuk
mempengaruhi.
2. Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap kedepannya ada
penelitian yang membahas tentang strategi NGO dengan aktor yang
berbeda dari apa yang penulis teliti.
3. Penulis menyadari baahwa penelitian ini belum sempurna, karena
dalam penelitian ini masih terdapat kendala – kendala teknis seperti
bahasa dan data yang penulis dapati, sehingga kedepannya jika ada
penelitian, penulis berharap peneliti dapat mengembangkan penelitian
ini agar lebih sempurna.
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