
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam beberapa dekade terakhir fenomena dalam studi hubungan internasional telah 

mengalami perkembangan. Awalnya dalam kajian isu dalam studi hubungan internasional bersifat high 

politics, namun pasca Cold War (Perang Dingin) mulai muncul isu yang dikaji bersifat low politics. 

Isu high politics yang menjadi kajian HI di dominasi oleh negara sebagai aktor utama, kepentingan 

negara, dan politik-militer (Sayyidati, 2017). Namun, seiring dengan perkembangan yang terjadi di 

dunia internasional berbagai isu baru mulai muncul dikaji dan mewarnai studi HI. Isu krisis lingkungan 

hidup, pengungsi, kesehatan, kelaparan, kemisikinan, dll mulai menguat dan dikaji dalam studi HI. 

Agenda ekonomi maupun lingkungan mulai dikaji dalam studi hubungan internasional pada sekitar 

tahun 1970an dan 1980an, pada dekade selanjutnya isu identitas dan kejahatan transnational mulai ikut 

dikaji (Sayyidati, 2017). Perkembangan isu-isu yang ada mempengaruhi dan memperluas aktor yang 

ada dalam studi hubungan internasional. Negara yang dianggap sebagai satu-satunya aktor utama,  

namun dengan menguatnya isu low politics keberadaan aktor seperti Non-Government Organization 

(NGO), Multinational Corporation (MNC), masyarkat, dan individu mulai dikaji dalam studi 

hubungan internasional. Kehadiran berbagai aktor ini berdampak pada fenomena dalam hubungan 

internasional yang semakin meluas dan membentuk pola interaksi dalam politik global.  

Salah satu isu yang kaji dalam studi HI dan menjadi sorotan komunitas global saat ini yaitu 

krisis lingkungan hidup. Pembahasan terkait krisis lingkungan hidup mulai di diskusikan dalam dunia 

internasional selama tiga dekade ini (Suryadipura, 2013). Masalah Deforestasi hutan, degradasi 

lingkungan, kebakaran hutan, polusi, pemanasan global, perubahan iklim, hujan azam, ataupun 

kelangkaan air bersih dilihat mulai mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Pemanasan 

global dan perubahan iklim berdampak pada seluruh manusia tidak hanya di Indonesia melainkan di 

seluruh dunia. Pemanasan global dan perubahan iklim dapat menyebabkan iklim di bumi menjadi tidak 

menentu sehingga sulit diprediksi berdampak pada bidang pertanian, menyebabkan cuaca ekstrem, 

banjir, kekeringan, dll. Ancaman terhadap kerusakan ekosistem, kehidupan kemanusiaan bahkan 

kerugian ekonomi dapat dihasil oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Permasalahan kesehatan 

global seperti malaria, kolera, pneumonia, bahkan covid-19 dipengaruhi juga oleh pemanasan global 

dan perusahan iklim (Lestari, 2019). Pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan virus dan 

bakteri mutasi, ini disebabkan oleh iklim yang tidak normal, kelembapan yang tidak stabil, suhu bumi 

yang menghangat, curah hujan yang tinggi, maupun kekeringan. Perubahan iklim yang drastis 



 

 

menyebabkan perkembangbiakan dan mutasi virus, bakteri, dan jamur semakin meningkat sehingga 

mengancam kehidupan manusia (Lestari, 2019). Contohnya covid-19 yang telah menyebabkan 

kematian manusia dan menimbulkan kerugian pada semua sektor kehidupan. Pemanasan global dan 

perubahan iklim yang terus terjadi dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru yang nantinya 

tidak dapat diatasi.  

Hutan menjadi salah satu ekosistem yang sangat penting dalam menopang kehidupan manusia. 

Menurut laporan dari FAO dan UNEP The State of The World’s Forest (SOFO) tahun 2020 

dicantumkan bahwa hutan menjadi tempat bagi sekitar 80 persen hewan amfibi, 75 persen burung, 68 

persen mamalia, menyimpan sekitar 60 ribu jenis pohon, hutan mangrove yang bermanfaat menjadi 

tempat berkembang biak beberapa jenis ikan (FAO, 2020). Manfaat hutan lainnya menjadi tempat bagi 

hewan pollinators untuk berkembang, hewan-hewan ini dapat membantu dalam proses penyerbukan 

buah, bunga, dan sayur (FAO, 2020).  

Berbagai manfaat dari hutan terus dinikmati manusia. hutan menghasil oksigen untuk manusia, 

menyediakan lapangan pekerjaan sekitar 86 juta orang, dan sekitar 880 juta orang bergantung pada 

hutan dengan mengumpulkan kayu bakar (fuelwood) untuk memproduksi arang (FAO, 2020). Hutan 

menyediakan sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kebutuhan protein, 

madu hutan, daging, dll guna memenuhi kebutuhan hidup manusia (FAO, 2020). Di Eropa sekitar 100 

juta orang mengonsumsi makanan yang berasal dari hutan dan bergantung pada wood-based energy 

untuk kehidupan sehari-harinya. Manfaat lain yang dapat diberikan oleh hutan yaitu menyediakan 

sekitar 28 ribu jenis tanaman yang dapat dikelola menjadi obat (FAO, 2020).  

Di dunia terdapat berbagai jenis hutan secara khusus di Indonesia memiliki beberapa jenis 

hutan seperti hutan topis, hutan mangrove, dan hutan gambut. Indonesia termasuk dalam sepuluh 

negara dengan luas hutan terbesar di bumi. Hutan Indonesia diperkirakan memiliki luas sebesar 92 juta 

hektar atau sekitar dua persen dari hutan yang ada di bumi (FAO, 2020). Sekitar 64 persen dari wilayah 

darat Indonesia termasuk dalam kawasan hutan yang dibagi oleh Pemerintah Indonesia atas 3 fungsi 

seperti hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung (MLHK, 2020). Hutan Indonesia 

merupakan hutan dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Hutan Indonesia menjadi tempat 

tinggal bagi berbagai hewan yang dikategorikan terancam punah seperti harimau sumatera, gajah, 

badak jawa, orangutan, anoa, dan burung cendrawasi. Hutan gambut yang ada di Indonesia berguna 

menyerap dan menyimpan emisi karbon.  

Namun keindahan dan kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia terancam oleh aktifitas 

manusia. Hutan Indonesia saat ini menghadapai deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi setiap 

tahun. Deforestasi dan kebakaran hutan telah menyebabkan degradasi dan mengancam kelestarian 



 

 

lingkungan hidup. Dalam beberapa tahun ini luas kawasan tutupan hutan di Indonesia mengalami 

penurunan, seperti data yang dipublikasikan oleh Forests Watch Indonesia (FWI) berikut ini:  

Tabel 1.1 Forest Cover Indonesia pada tahun 2000, 2009, 2013, dan 2017. 

Sumber: Forest Watch Indonesia. (FWI, 2021) 

Dari data table 1.1 memperlihatkan terjadinya penurunan terhadap luas kawasan hutan di 

Indonesia. Menurunnya tutupan hutan ini disebabkan oleh konversi hutan untuk pembukaan kawasan 

perkebunan. Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(MENLHK) Indonesia, pada tahun 2020 jumlah tutupan hutan yang hilang sekitar 115,459 hektar jika 

dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan sekitar 75 persen atau sekitar 452,5 ribu hektar 

(Jong, 2021). Walaupun terjadi penurunan kawasan tutupan hutan di Indonesia namun permasalahan 

deforestasi dan kebakaran hutan masih terjadi. Deforestasi dan kebakaran hutan menghasilkan 

kerugian seperti rusaknya ekosistem hutan dan emisi karbon. Kerusakan hutan gambut yang terjadi di 

Indonesia sangat berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas lingkungan hidup serta 

keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, dan dapat berdampak secara global. 

Pada tahun 2015 dan 2019 terjadi bencana kebarakan hutan yang sangat besar di Indonesia. 

Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 menyebabkan kawasan hutan yang terbakar sekitar 2,6 

juta hektar pada periode bulan juni sampai oktober (CNN Indonesia, 2019), sedangkan pada tahun 

2019 jumlah kawasan hutan yang terbakar mencapai 1,64 juta hektar pada periode bulan januari sampai 

agustus (KLHK, 2019). Bencana kebakaran hutan gambut ini berdampak sangat besar terhadap 

kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan permasalahan degradasi 

hutan. Pada bidang kesehatan polusi kabut asap yang dihasilkan menimbulkan gangguan pernafasan 

seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), kerugian pada bidang ekonomi karena terganggunya 

transportasi udara, laut, maupun darat, serta penutupan sekolah karena bencana polusi kabut asap dari 

kebakaran hutan gambut.  

Polusi kabut asap yang tebal dan banyak yang dihasilkan oleh bencana kebakaran hutan dan 

lahan berdampak pada negara tentangga Indonesia seperti Singapore dan Malaysia. Kualitas udara di 

negara-negara ini menjadi sangat buruk dan menyebabkan penyakit pernafasan bagi masyarakat 

(weforum, 2019). Permasalahan ini dapat memicu respon ataupun menganggu hubungan antar 

Indonesia dan negara-negara tetangganya. Dampak global dari banana kebakaran hutan gambut di 



 

 

Indonesia yaitu emisi karbondioksida yang berakumlasi di atmosfer bumi kemudian menyebabkan 

meningkatnya suhu bumi dan perubahan iklim yang dirasakan secara langsung maupun dimasa yang 

akan datang oleh manusia.  

Ancaman terhadap kehidupan manusia timbul oleh krisis lingkungan hidup yang terjadi saat 

ini. Keberlangsungan hidup manusia dihadapkan oleh bencana kerusakan lingkungan hidup. Krisis 

lingkungan hidup yang terjadi disebabkan oleh aktifitas dan perilaku manusia yang mengeksploitasi 

alam. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mengejar keuntungan ekonomi 

menyebabkan ekspoitasi sumber daya alam yang kemudian menyebabkan kerusakan pada lingkungan 

hidup yang akhirnya mengancam kehidupan manusia.  

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi di dunia saat ini baik terkait kemanusiaan, 

ekonomi, maupun lingkungan yang mengancam kehidupan manusia negara di bawah naungan United 

Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)) bersama-sama berusaha untuk menangani berbagai 

permasalahan ini. Berbagai kerjasama maupun perjanjian internasional dibentuk di bawah PBB untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi di dunia. Salah satunya pada tahun 2000 telah di bentuk sebuah 

agenda pembangunan global yaitu Millennium Development Goals (MDGs). MDGs berfokus pada 

pembangunan manusia dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun dalam pencapaian dan pelaksanaan 

agenda MDGs belum tercapai.  Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya kerjasama 

negara maupun aktor non-negara dan masih diterapkannya scenario konvensional business-as-usual 

oleh perusahaan. Kurangnya partisipasi dari berbagai aktor dalam pencapaian tujuan dan indikator 

MDGs menyebabkan agenda global ini belum efektif. Sebagai bentuk pembaruan dari MDGs 

kemudian dibentuk Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015. SDGs menjunjung 

tinggi prinsip No One Left Behind, prinsip ini menekankan bawa pelaksaan SDGs harus memberikan 

manfaat bagi semua pihak baik masyarakat, negara, maupun stakeholder lainnya. Prinsip ini juga 

menekankan perlunya partisipasi aktif dari semua aktor. Dalam pelaksanaan SDGs semua aktor 

bersama-sama berusaha untuk mencapai setiap goals SDGs pada tahun 2015 sampai tahun 2030.  

Kemitraan atau Partnership menjadi salah satu kunci utama dalam kelancaran pelaksanaan dan 

pencapaian SDGs. SDGs dapat dengan efektif dilaksanakan jika kemitraan dan kerjasama yang kuat 

dibangun oleh seluruh aktor. Kemitraan yang terbentuk dalam SDGs tidak hanya kemitraan antar 

negara melainkan kemitraan bersama antara negara dan aktor non-negara seperti akademisi, pelaku 

usaha dan filatropi, NGO, masyarakat, maupun peran aktif setiap individu. Transfer pengetahuan, 

teknologi, maupun pendanaan dapat dilakukan lewat skema kemitraan bersama dari negara, pelaku 

usaha, maupun masyarakat. Kemitraan multistakeholder menjadi salah satu dimensi utama untuk 

mendukung semua program dalam mencapai SDGs. Kemitraan multistakeholder ini diharapkan 

nantinya dapat memberikan manfaat kepada setiap aktor dalam tujuan utamanya mencapai setiap goals 



 

 

dan indikator pada tahun 2030 untuk kesejahteraan manusia dan bumi (Panel, 2018). Lewat kemitraan 

juga penangan permasalahan seperti permasalahan lingkungan dapat dilakukan dengan lebih efektif, 

baik bantuan pendanaan maupun teknologi dapat diberikan oleh perusahaan.  

Dalam kemitraan bersama ini semua aktor diajak untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan SDGs, 

termasuk perusahaan dan filatropoi. Perusahaan secara khusus bertanggung jawab atas produksi 

berbagai barang dan jasa serta kerusakan lingkungan hidup, polusi, dan limbah. Dalam beberapa 

dekade perkembangan industri telah berdampak pada kelestarian lingkungan hidup. Proses produksi 

yang tidak ramah lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, deforestasi hutan, pembakaran hutan, 

pembalakan liar sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mendukung produksinya. 

Peningkatan emisis karbon berdampak pada pemanasan global yang salah satunya berasal dari proses 

produksi perusahaan, dari proses mendapatkan bahan baku produksi sampai proses produksi barang. 

Perusahaan melakukan ekspansi ke hutan untuk membuka lahan perkebunan baru. Pembukaan lahan 

perkebunan dilakukan dengan metode membakar hutan gambut, ini kemudian menimbulkan bencana 

kebakaran hutan. Kebakaran hutan menimbulkan permasalahan seperti polusi udara dan emisi karbon 

yang meningkatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Perusahaan juga dalam membuka 

kawasan industri memerlukan lahan yang besar sehingga deforestasi hutan sering dilakukan untuk 

pembangunan kawasan industri serta untuk membuka kawasan perkebunan untuk bahan baku 

produksi.  

Di Indonesia permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan masih terus terjadi disebabkan 

oleh perusahaan dan masyarakat. Salah satunya APRIL Group. APRIL Group atau Asia Pacific 

Resources International Holding Ltd merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pulp dan 

kertas, salah satu produk yang terkenal yaitu “Paper One” (RGE, 2022). Sebagai perusahaan yang 

memprodusen kertas dan pulp, APRIL Group membutuhkan serat dan kayu sebagai bahan baku 

produksi. Dalam permasalahan lingkungan hidup APRIL Group ikut berperan. Pada awal 

pembangunan industri di Riau APRIL Group membutuhkan lahan sehingga dilakukan konversi hutan 

untuk membangun industri dan perkebunan pohon akasia dan ekaliptus (Environmentalpaper, 2021). 

APRIL Group mengelolah lahan sekitar 1 juta hektar dengan 480.000 hektar difungsikan sebagai 

perkebunan akasia dan pohon ekaliptus (APRIL, 2015). Pada tahun 2008 sampai tahun 2011 APRIL 

Group telah membuka lahan perkebunan di Riau sekitar 140.000 hektar, ini dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan bahan baku produksi APRIL Group  (Environmentalpaper, 2021). APRIL group memiliki 

11 Hutan Tanam Industri (HTI) dengan luas 242.692 hektar yang berada di Semenanjung Kampar, 

sejak tahun 2002 11 HTI milik APRIL Group telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan 

mengancam kelestarian 759 spesies Flora dan Fauna (Walhi, 2022). Dampak dari konversi hutan dari 



 

 

APRIL Group menimbulkan permasalahan dengan masyarakat, seperti pada data spasial WALHI 

tahun 2018 terdapat sekitar 114 desa bersinggungan dengan APRIL Group (WRM, 2022).  

Dalam memenuhi kebutuhan bahan baku produksi APRIL Group memiliki beberapa pemasok 

kayu dan membeli di pasar bebas. Salah satu perusahaannya yaitu PT. Adindo Hutan Lestari yang 

berada di Kalimantan Utara. Pada periode waktu dari tahun 2015 sampai 2019, PT. Adindo telah 

memasuk sekitar 2,3 juta ton meter kubik kayu kepada APRIL Group (EoF, 2020). PT. Adindo telah 

melakukan deforestasi hutan alam pada lahan konsesinya sekitar 7.291 hektar dengan 3.790 hektar 

berada di hutan gambut yang merupakan hutan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) (EoF, 2020). Perilaku 

dan aktifitas dari APRIL Group dan perusahaan pemasok bahan baku ini dapat memperparah 

kerusakan lingkungan di Indonesia, kelestarian ekosistem hutan baik flora dan fauna terus terancam. 

Dalam melihat berbagai dinamika yang terjadi dalam politik internasional studi hubungan 

internasional memberikan berbagai teori untuk mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi. Green 

Theory menjadi salah satu teori muncul untuk melihat permasalahan krisis lingkungan hidup global. 

Dalam Green Theory (Teori Hijau) dijelaskan bahwa upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan 

mendorong terjadinya penggunaan sumber daya yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan 

lingkungan hidup. Dalam permasalahan lingkungan hidup perusahaan dilihat sebagai salah satu aktor 

yang ikut berperan dalam menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Perkembangan 

industri di dunia telah mendorong eksploitasi sumber daya alam dan menghasilkan limbah dan polusi 

dari proses produksi.  

Dalam menangani krisis lingkungan hidup Green theory menyarankan adanya peran dari 

berbagai aktor untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti individu, masyarakat, Non-government 

organization (NGO), negara, maupun perusahaan. Perusahaan perlu mengambil bagian dalam 

menangani permasalahan krisis lingkungan hidup. Perusahaan menjadi salah satu penyebab krisis 

lingkungan hidup, namun disisi lain menjadi salah satu aktor penting sebagai solusi terhadap 

permasalahan krisis lingkungan hidup.  

Krisis lingkungan hidup global juga akan berdampak pada bisnis perusahaan. Permasalahan 

ketersediaan dan kelangkaan bahanbaku dapat disebabkan oleh krisis lingkungan hidup. Kebakaran 

hutan gambut dapat menimbulkan kendala dan kerugian pada jalannya bisnis perusahaan bahkan 

mengancam keberlangsungan perusahaan. Kebakaran hutan memberikan kerugian yang besar bagi 

semua aktor. Kebakaran hutan di Provinsi Riau dapat mengancam asset utama APRIL Group yaitu 

perkebunan akasia dan ekaliptus, atau kerugian lainnya yaitu berdampak pada produktifitas dan value 

produk APRIL Group (APRIL, 2015). APRIL Group sebagai perusahaan yang memproduksi kertas 

dan pulp (bubur kertas) turut ikut dalam mencari solusi untuk menjaga lingkungan hidup. Salah 

satunya dalam mendukung program restorasi hutan yang ada di Provinsi Riau yang menjadi tempat 



 

 

dari didirikanya industri dari APRIL Group ini. Dalam penelitian ini kemudian penulis menjelaskan 

peran dari APRIL Group dalam program restorasi hutan di Provinsi Riau pasca terjadinya kebakaran 

hutan pada tahun 2019. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

APRIL Group menjadi aktor penting dalam permasalahan lingkungan hidup sebagai aktor 

penyebab krisis lingkungan lingkungan hidup karena polusi dan aktifitas bisnis yang tidak 

berkelanjutan, dan menjadi solusi dari krisis lingkungan hidup dengan membantu dalam program 

restorasi lingkungan hidup. Melihat dari permasalahan yang di latar belakang maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana peran April Group dalam program restorasi hutan di Provinsi Riau 

pasca kebakaran hutan tahun 2019? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tulisan ini dibuat untuk melihat dan menjelaskan upaya perusahaan dalam program pelestarian 

lingkungan hidup secara khusus dalam tulisan ini yaitu peran April Group dalam program restorasi 

hutan di Provinsi Riau pasca kebakaran hutan tahun 2019. 

 

1.4 MANFAAT TEORITIS DAN MANFAAT PRAKTIS 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penulis berharap bahwa analisis dan data yang tertuang dalam 

tulisan ini dapat menambah kajian hubungan internasional terutama berkaitan dengan 

isu kerusakan lingkungan hidup, serta memberikan manfaat terhadap perkembangan 

konsep maupun studi kasus dalam teori hijau (Green Theory). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan literasi yang dapat digunakan dalam 

referensi penelitian maupun sebagai referensi untuk pembuatan kebijakan dan 

pengetahuan untuk semua kalangan. 

 

1.5 BATASAN PENELITIAN 

Demi memfokuskan pembahasan isu dalam penelitian ini maka ditentukan batasan penelitian. 

Penelitian ini berfokus pada peran APRIL Group dalam program konservasi hutan di Provinsi Riau. 



 

 

Untuk waktu peneliti memilih pasca terjadinya kebakran hutan yang terjadi di Indonesia khususnya di 

Provinsi Riau pada tahun 2019, periode waktu ini dipilih karena pada tahun 2019 terjadi kebakaran 

hutan di Riau yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup di provinsi Riau dan dampaknya 

pada negara-negara tetangga. Untuk lokasi peneliti memilih Provinsi Riau karena Provinsi Riau 

merupakan tempat didirikannya perusahaan APRIL Group serta melihat permasalahan lingkungan 

hidup khususnya hutan yang ada di Provinsi Riau. 


