
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Kerusakan lingkungan hidup yang terus terjadi disebabkan oleh aktifitas manusia. Aktifas dan 

perilaku manusia telah menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa manusia telah menghadapi 

ancaman kehidupan. Kebakaran hutan yang terus terjadi setiap tahunnya di Indonesia telah 

memberikan kerugian yang besar baik rusaknya keanekaragaman hayati Indonesia, perekonomian, 

sosial, kesehatan, maupun keamanan negara. Jika terus dilakukan, manusia akan menghadapi 

permasalahan yang semakin besar bahkan yang tidak dapat lagi di atasi. Kerusakan lingkungan hidup 

ini terus terjadi karna aktifitas manusia yang mengeksploitasi alam. Konversi hutan gambut untuk 

membuka kawasan perkebunan, industri, bahkan pembalakan liar telah menyebabkan degradasi hutan 

gambut di Indonesia. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan lainnya yaitu kebakaran hutan.  

Bencana kebakaran hutan di Indonesia terus terjadi setiap tahunnya, hal ini dipicuh oleh prakter 

membuka lahan dengan metode membakar. Praktek ini terus dilakukan oleh perusahaan maupun 

masyarakat di Provinsi Riau. Bencana kebakaran hutan di Indonesia semakin diperparah juga dengan 

fenomena El Nino. Kerugian besar dihasilkan dari bencana kebakaran hutan baik mengancam 

kesehatan masyarakat, ekonomi, sosial, dan juga rusaknya ekosistem di hutan gambut. Dampak global 

dari bencana kebakaran hutan yaitu emisi carbon. Emisi carbon yang dihasilkan menyebabkan 

pemanasan global dan perubahan iklim yang sangat mengancam kehidupan seluruh manusia di bumi 

tanpa mengenal batas negara. Argumen dari Green Theory menyatakan bahwa paham 

antroposentrisme yang berpusat pada manusia, telah menyebabkan eksploitasi alam di bumi terus 

terjadi dengan alasan pemenuhan kebutuan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi, namun hal ini 

telah berlebihan sehingga krisis lingkungan hidup. 

Kerusakan lingkungan yang terus terjadi di Indonesia jika dibiarkan akan semakin mengancam 

kehidupan manusia, bahkan permasalahan yang terjadi kedepannya bisa saja sudah tidak dapat di atasi. 

Perusahaan tidak hanya dilihat sebagai penyebab namun juga solusi dalam mengatasi krisis lingkungan 

hidup. Menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa APRIL 

group tidak hanya menjadi penyebab namun juga solusi dari krisis lingkungan hidup. Peran APRIL 

Group dalam mendukung restorasi kawasan hutan gambut di Provinsi Riau membentuk Program 

Restorasi Ekosistem Riau (RER). Program RER ini merupakan bentuk perhatian APRIL Group 

terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Riau dan juga pengimplementasian Sustainable Forest 

Management Policy 2.0 (SMFP 2.0) dan APRIL2030. Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya restorasi 



 

 

hutan gambut di Provinsi Riau ini APRIL Group memainkan peranan yang sangat penting.Yang utama 

yaitu perubahan kebijakan dan proses bisnis APRIL Group yang lebih ramah lingkungan demi menjaga 

kelestarian hutan gambut di Provinsi Riau.  

APRIL Group memainkan peranan penting karena menjadi aktor pembentuk program RER, 

serta membangun kemitraan bersama-sama dengan aktor lainnya seperti NGO, Akademisi, maupun 

melibatkan masyarakat. Pendanaan menjadi salah satu faktor penting mendukung pelaksanaan 

program RER, APRIL Group dalam komitmennya akan membantu pendanaan program ini. 

Selanjutnya mendukung upaya pelestarian dan pengembangan kawasan hutan gambut, APRIL Group 

membangun Eco-Research Camp yang digunakan sebagai fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan 

dan penelitian terkait hutan gambut. Emisi carbon agak dapat dikurangi perlu dibuat alat pengukur 

emisi karbon, dalam hal ini APRIL Group membangun tower untuk menghitung emisi carbon yang 

dihasilkan.  

Dalam melestarikan hutan gambut perlu ada pencegahan kebakaran hutan, kebakaran hutan 

menjadi salah satu ancaman bagi kelestarian hutan gambut. Maka APRIL Group membentuk Fire Free 

Vilage Program (FFVP) dan Fire Emergency Respone Team (FERT) guna mencegah terjadinya 

kebakaran hutan. Mendukung pelaksanaan program ini dibentuk kemitraan bersama dengan berbagai 

aktor seperti NGO, akademisi, masyarakat, maupun pemerintah. Kemitraan ini dibangun karena 

menyadari kekurangan dari berbagai aktor dalam mengani permasalahan lingkungan sehingga perlu 

untuk adanya kontribusi dari berbagai aktor sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. 

Kebakaran hutan, polusi, emisi carbon, pemanasan global, dan perubahan iklim menjadi 

permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat global. Krisis lingkungan ini tidak 

mempedulikan batas-batas negara sehingga semua negara baik negara maju dan negara berkembang 

akan merasakan dampaknya. Lewat program RER dan APRIL 2030, APRIL Group mendukung 

pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) baik di Indonesia maupun secara global, dan juga 

pelestarian lingkungan hidup sehingga krisis lingkungan hidup global dapat dikurangi dan menurunkan 

ancaman kehidupan bagi manusia yang hidup di Bumi saat ini dan dimasa yang akan datang.  

5.2 SARAN 

Berdasakan dari hasil penelitian penulis maka terdapat saran bagi aktor maupun peneliti 

selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Bagi APRIL Group 

Seperti yang telah dipaparkan diatas, permasalahan lingkungan hidup saat ini 

sedang terjadi dan terus mengancam kehidupan manusia. Kebakaran hutan gambut di 

Provinsi Riau terjadi setiap tahun, untuk mencegah hal ini terjadi terus menerus saran 



 

 

penulis APRIL Group dapat meningkatkan kerjasama dengan pemerintah di Provinsi 

Riau maupun lembaga lainnya yang terkait. Mengharapkan juga APRIL Group dapat 

mendukung program restorasi gambut dari pemerintah Indonesia agar restorasi gambut 

di Provinsi Riau dapat menjangkau kawasan gambut. Dan juga dapat memperhatikan 

kawasan hutan di daerah yang menjadi hutan tanam industry lainnya.  

Saya mengharapkan APRIL Group dapat menjalankan komitmen bisnisnya 

dengan maksimal, melakukan perubahan ke bisnis yang ramah lingkungan dan 

sustainable demi menjaga kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyatakat saat ini 

dan dimasa yang akan datang serta bisnis APRIL Group. Yang pada akhirnya menjadi 

penggerak perubahan industri di Indonesia.  

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat mengkaji berbagai sumber atau referensi lainnya 

sehingga melengkapi penelitian ini. Dapat juga membahas terkait kebijakan 

pengelolaan kehutanan Indonesia yang berkaitan dengan hutan gambut. Peneliti 

selanjutnya dapat mengkritisi kebijakan bisnis dan pengelolaan hutan APRIL Group 

yang sustainable. Serta dapat mengevaluasi program restorasi hutan gambut APRIL 

Group, serta melihat dampaknya di Indonesia maupun secara global. Ataupun dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk meneliti perusahaan lainnya. 

Penulis menyarankan juga kepada peneliti selanjutnya untuk lebih siap dalam 

proses penelitian seperti pengambilan dan pengumpulan data skripsi. Diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat mewawancara langsung pihak APRIL Group agar dapat 

menunjang penelitian dan semakin memperjelas program restorasi gambut riau.  

 


