
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan wilayah hutan yang sangat luas,

kurang lebih sebesar 60% (105 juta hektar) wilayah Indonesia adalah hutan (FAO

2013). Namun sejak beberapa dekade belakangan ini mengalami penurunan luas

areal hutannya. Sebagai contohnya yaitu pulau Sumatera, dalam kurun waktu 20

tahun, yaitu dari 1990-2010, Sumatera telah kehilangan hutannya seluas 7,5 juta

hektar (Mongabay 2013). Selain itu, berdasarkan data yang telah dikumpulkan

oleh organisasi World Wildlife Fund, hutan lindung di Borneo dalam waku 16

tahun telah ditebang sebanyak 56% yaitu sekitar 2,9 juta hektar. Seiring

berjalannya waktu, eksploitasi hutan di Indonesia, terutama di 3 pulau besar di

Indonesia yaitu Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan, semakin tidak terkontrol.

Kawasan hutan dibuka menjadi areal penggunaan lain (APL), yaitu dijadikan

perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan kawasan pertambangan.

Hutan seluas 2.2 juta hektar di Jambi, Sumatera telah dibabat habis sehingga

hanya menyisakan kurang lebih 500.000 hektar saja (Kompas 2013).

Upaya penggundulan hutan/ pembabatan habis kawasan hutan disebut

deforestasi (deforestation). Dengan deforestasi di beberapa wilayah hutan

Indonesia yang tidak terkontrol ini, telah berdampak pula pada beberapa spesies

hewan penghuni hutan tersebut, salah satunya adalah harimau sumatera. Harimau

Sumatera adalah salah satu sub-spesies harimau yang tersisa, habitatnya adalah di
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hutan Sumatera. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Greenpeace

Indonesia, hanya tersisa 400 ekor harimau Sumatera karena deforestasi hutan

yang merupakan habitat harimau Sumatera (Greenpeace 2013). Dikutip dari

artikel yang terdapat di dalam website Greenpeace yang menyatakan bahwa:

Rentang waktu 2007 dan 2011 para pemasok APP menambahkan kehancuran sekitar
69.500 hektar hutan di buffer zone Bukit Tigapuluh mengakibatkan spesies Harimau Sumatera
dan orangutan selangkah lebih dekat menuju kepunahan.

Di Indonesia terdapat beberapa kelompok masyarakat atau yang sering disebut

dengan lembaga swadaya masyarakat yang masih peduli dengan hutan-hutan yang

membentang di Indonesia. Salah satunya adalah sebuah Lembaga Swadaya

Masyarakat yang berpusat di Amsterdam, Belanda yaitu Greenpeace. Pada tahun

2004 silam, telah dibuka kantor Greenpeace di Indonesia yang kemudian

diresmikan di tahun 2005. Greenpeace Indonesia bernaung di bawah Southeast

Asian Greenpeace (Bangkok, Thailand). Sampai pada saat ini, Greenpeace telah

berada di lebih dari 40 negara di seluruh dunia.

Greenpeace adalah non-governmental organization yang peduli dengan

kelestarian alam, dengan mengandalkan dukungan dari masyarakat sekitar untuk

menciptakan bumi yang sehat. Organisasi non-profit ini adalah sebuah lembaga

yang berfokus pada tiga kampanye, penyelamatan hutan, pencemaran air dan

perubahan iklim & energi.

Salah satu kampanye Greenpeace Indonesia yang paling mendapatkan

perlawanan dari beberapa pihak terutama kalangan industri adalah kampanye

penyelamatan hutan. Sejak berdirinya, Greenpeace Indonesia telah berjuang untuk

menyelamatkan hutan Indonesia dengan berusaha meyakinkan salah satu
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perusahaan ternama di Indonesia, Asian Pulp & Paper dan Golden Agri

Resources, untuk berhenti melakukan deforestasi besar-besaran di hutan

Sumatera. Namun hal tersebut menciptakan polemik dan melahirkan dua kubu

dengan kepentingan yang berbeda.

1.2 Identifikasi Masalah

Sinar Mas Group memiliki dua perusahaan yang dipercaya oleh Greenpeace

Indonesia bertanggung jawab atas gundulnya hutan di beberapa kawasan di Pulau

Sumatera. Dua perusahaan tersebut adalah Asian Pulp & Paper, yang bergerak di

bidang produksi kertas serta merupakan yang terbesar ketiga di dunia, dan

perusahaan kedua adalah Golden Agri Resources, perusahaan penghasil kelapa

sawit terbesar di dunia. Kampanye perlindungan hutan yang dilakukan oleh

Greenpeace telah membuahkan hasil, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh

Republika Online pada 5 September 2010, Burger King perusahaan waralaba

telah melarang seluruh anak usahanya untuk membeli minyak kelapa sawit dari

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (Republika Online 2010). Selain

Burger King, terdapat perusahaan besar lain yang sebelumnya mengimpor produk

Asia Pulp & Paper memutuskan untuk menghentikan suplai kertas dari APP

Indonesia, perusahaan tersebut adalah The Walt Disney Company (Kompas 2012).

Gencarnya kegiatan Greenpeace mengkampanyekan penyelamatan hutan juga

menimbulkan efek lain, yaitu menciptakan publik yang pro dan kontra terhadap

kegiatan kampanye Greenpeace Indonesia. Publik yang pro dengan Greenpeace

Indonesia adalah kelompok yang dapat memahami visi Greenpeace Indonesia

sebagaimana adanya. Sedangkan publik yang kontra dengan Greenpeace
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Indonesia adalah kelompok yang melihat Greenpeace Indonesia dari sudut

pandang lain, yaitu melihat Greenpeace dibalik visi dan misinya

menyembunyikan agenda khusus untuk memata-matai dan menghambat

pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Publik yang dimaksud di sini adalah media massa nasional Indonesia. Kegitan

kampanye Greenpeace Indonesia telah lama menarik perhatian media massa

nasional, baik media tradisional maupun media elektronik. Media massa telah

menjadi senjata ampuh Greenpeace dalam menyampaikan kampanye agar

didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia, mengingat bahwa Greenpeace

Indonesia sangat mengandalkan kekuatan publik. Oleh karena itu sangat penting

bagi Greenpeace Indonesia untuk dapat mendapatkan dukungan dari media massa

lokal Indonesia.

Penulis melihat fenomena yang menarik di tengah-tengah polemik ini. Dengan

kondisi media massa yang memiliki image buruk tentang Greenpeace Indonesia,

mereka akan selalu memberitakan negatif tentang kegiatan-kegiatan Greenpeace

Indonesia. Di satu sisi Greenpeace Indonesia harus berusaha memenangkan

pertarungan ini sampai media massa berubah dari memilki image buruk sampai

image tersebut menjadi image positif dan akhirnya berakhir pada pemberitaan

positif bersifat mendukung kampanye Greenpeace Indonesia.

Salah satu contoh dari pemberitaan negatif berkaitan dengan kampanye

Greenpeace Indonesia adalah seperti yang dikutip dari Kompas.com pada tanggal

13 April 2012, yang menyatakan bahwa, “kami mencurigai LSM-LSM itu

ditumpangi negara-negara sub-tropis yang tidak ingin melihat Indonesia maju dan
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berkembang. Itu dugaan kami”, pernyataan tersebut dikatakan oleh Presiden

Komisaris PT Riau Andalan Pulp & Paper, Tony Wenas.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Asia Pulp & Paper tersebut diikuti dengan

sejumlah pemberitaan-pemberitaan negatif lainnya di beberapa media

konvensional serta elektronik. Dikutip dari media online Republika, ketua Pansus

RUU Ormas Abdul Malik Haramain (Republika 2013).

LSM asing Greenpeace dinilai sebagai LSM asing yang paling arogan lantaran menolak
mematuhi hukum Indonesia. Karenanya, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain
kembali mengingatkan Greenpeace mematuhi aturan Indonesia.

Allen H. Center dan Patrick Jackson (2003, 206) di dalam bukunya yang

berjudul Public Relations Practices memberikan penjelasan tentang efek atau

pengaruh dari media sebagai berikut,“…when many media cover a subject over

the years, perhaps expressing a viewpoint on the topic, whole generations can be

influenced”.

Hal tersebut dibuktikan dengan rontoknya beberapa donatur setia Greenpeace

(Republika 2013). Hal tersebut dikarenakan pemberitaan negatif yang

berlangsung sepanjang 2010-2012.

Pemberitaan negatif tentang Greenpeace beredar di beberapa media massa

nasional baik tradisional media dan media elektronik selama sepanjang tahun

2010 sampai 2012. Media massa nasional yang dimaksud oleh Penulis adalah

Kompas, Tempo, Centro One, Tribun News, Republika Online, Metro TV News

dan beberapa media massa tradisional dan elektronik lainnya.

Dalam menyikapi pemberitaan negatif, Greenpeace melakukan klarifikasi atas

setiap tuduhan yang dilontarkan oleh media. Salah satu contohnya adalah artikel
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yang dikeluarkan oleh Republika Online dengan judul “Greenpeace Bantah

Tuduhan Sebagai Antek Asing” (Republika 2013). Tindakan defensive berupa

klarifikasi tuduhan yang dilakukan Greenpeace ini dimuat di beberapa media

cetak seperti Kompas dan Media Indonesia. Untuk media online, Greenpeace

difasilitasi oleh Republika Online.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dibahas di atas,

Penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

“Strategi apa yang yang dilakukan Greenpeace untuk melakukan pendekatan

dengan media massa?”

“Strategi apa yang yang dilakukan Greenpeace dalam mempertahankan/

maintaining hubungan dengan media massa?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi strategi Greenpeace

dalam melakukan pendekatan terhadap jurnalis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Greenpeace dalam

maintaining atau mempertahankan dan menjaga hubungan baik dengan jurnalis.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Menjadi bahan referensi dan memperkaya pengetahuan pembaca serta

memberikan gambaran secara mendalam tentang strategi Greenpeace dalam
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melakukan pendekatan dan maintaining relationship dengan jurnalis media

massa di Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dapat berguna bagi praktisi public relations dalam mengimplementasikan

media relations yang benar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan

perusahaan dan client.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi penulisan karya ilmiah ini menjadi beberapa bab dengan

tujuan agar pembaca dapat dengan lebih mudah memahami isi dari penelitian ini.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang beberapa sub-bab yaitu latar

belakang penulisan, identifikasi masalah yang penulis temukan, rumusan masalah

yang ditarik berdasarkan identifikasi maslah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II OBJEK PENELITIAN

Di dalam bab ini, penulis menjabarkan secara terperinci tentang ruang

lingkup dari topik penelitian dan fokus pada objek. Penulis menjelaskan tentang

sejarah Greenpeace Indonesia berdiri di Indonesia, lalu tiga fokus kampanye dari

Greenpeace Indonesia.
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BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini Penulis memberikan penjelasan akan teori yang

berhubungan dengan masalah yang ditemukan, yaitu teori media relations dalam

lingkup Public Relations.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam bab ini, Penulis menjelaskan beberapa hal seperti metode

operasionalisasi konsep, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode

pengujian data dan metode analisis data.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, terdapat sub-bab hasil penelitian yaitu Penulis

memasukkan data mentah yang telah didapatkan dari wawancara mendalam.

Selain itu sub-bab yang lain adalah pembahasan, yang mengacu pada rumusan

masalah.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab terakhir ini, terdapat kesimpulan dan saran. Di kesimpulan,

penulis memberikan jawaban atas pertanyaan di dalam rumusan masalah.

Sedangkan untuk penulisan saran disesuaikan dengan tujuan penelitian di dalam

bab 1.




