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ABSTRACT

Amazon is the largest tropical forest in the world where most of its area is in 
Brazil. However, Amazon has deforestated lately due to the rise of soy demand. In 
order to overcome Amazon deforestation, Greenpeace is working with many actors 
including private companies. Soy Moratorium is the most effective mechanism for 
mitigation. Research aims to analyze Greenpeace influence in soy moratorium in 
Brazil in order to minimize Amazon’s deforestation. By using ecocentrism view, 
research finds that structural change and mechanism are needed so as to fix the 
environment. Research does two stages hypothesis testing. First is by using NGO 
diplomacy to analyze Greenpeace’s role. Second is by using the level of NGO 
influence to find how far Greenpeace influences soy moratorium. 
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Amazon merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia, dan sebagian besar 
wilayahnya berada di teritorial negara Brazil. Amazon banyak mengalami 
deforestasi. Laju deforestasi semakin besar ketika angka permintaan kedelai terus 
meningkat. Menghadapi hal tersebut, Greenpeace mengandeng perusahaan 
multinasional untuk memberikan komitmennya dalam menjaga kelestarian 
Amazon. Moratorium Kedelai merupakan salah satu mekanisme yang banyak 
disebut sebagai mekanisme yang efektif dan dapat menjadi contoh upaya mitigasi 
terhadap deforestasi Amazon. Penelitian ini menganalisis pengaruh Greenpeace 
dalam komitmen Moratorium Kedelai di Brazil dalam upaya penurunan angka 
deforestasi hutan Amazon. Pandangan yang digunakan dalam penelitian adalah 
pandangan ekosentrisme, yang meyakini adanya kebutuhan perubahan struktur 
dan mekanisme untuk memperbaiki lingkungan. Penulis melakukan pengujian 
hipotesis dalam dua tahap. Tahap pertama menggunakan teori Diplomasi NGO 
untuk menganalisis peran Greenpeace. Tahap kedua menganalisis tingkat pengaruh 
dari Greenpeace untuk mengetahui tinggi rendahnya pengaruh Greenpeace dalam 
Moratorium Kedelai. 

Kata-Kata Kunci: Greenpeace, moratorium Kedelai, diplomasi NGO, Brazil
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Brazil merupakan salah satu dari tiga negara eksportir kedelai 
terbesar di dunia termasuk Amerika Serikat dan Argentina, dan 
ketiganya menguasai 80% produksi kedelai dunia (WWF, 2014). 
Agrobisnis kedelai mulai melahirkan permasalahan di Brazil ketika 
perkebunan kedelai dilakukan dengan mengambil area hutan 
Amazon yang merupakan hutan hujan terbesar di dunia. Amazon 
tidak hanya sebagai penadah hujan dan habitat bagi biodiversitas, 
tetapi juga memproduksi 20% oksigen bumi (Corwin, 2007), sehingga 
dapat dikatakan bahwa fungsi Amazon penting bagi bumi. Brazil 
merupakan negara yang memiliki bagian hutan Amazon yang 
terbesar dibandingkan dengan negara-negara Amerika Selatan 
lainnya. Hal ini menyebabkan lahirnya tanggung jawab secara tidak 
langsung oleh Brazil terhadap pelestarian paru-paru dunia. Hingga 
tahun 2012, tercatat luas lahan digunakan sebagai ladang kedelai 
seluas 24 juta hektar dan 2,1 juta hektar dari total tersebut mengambil 
wilayah Amazon (Greenpeace, 2012). Pada periode tahun 2001 dan 
2004, penelitian telah berhasil menguraikan adanya keterkaitan 
antara pertanian yang melakukan deforestasi, peningkatan harga 
kedelai, dan pembersihan hutan. Tingginya kesadaran mengenai 
masalah lingkungan menuntut pelaksanaan konferensi dan 
negosiasi lingkungan yang bertujuan untuk membahas solusi dari 
isu tersebut.

Merespon permasalahan mengenai deforestasi, pada 24 Juni 
2006, Moratorium Kedelai disepakati sebagai sebuah komitmen 
sukarela yang ditandatangani oleh industri dan para anggota 
eksportir Brazilian Vegetable Oil Industries Association (ABIOVE) 
dan National Grain Exporters Association (ANEC). Tidak hanya 
disetujui secara sukarela oleh sektor-sektor swasta, inisiatif ini juga 
didukung oleh Pemerintah Brazil dan kelompok masyarakat sipil 
(FAO, t.t). Semenjak disepakatinya Moratorium Kedelai, perusahaan 
multinasional memberikan klaim bahwa rantai produksi dan suplai 
mereka telah menjadi “hijau”, atau ramah lingkungan. Sebelum 
moratorium disepakati, 30% dari perluasan kebun kedelai terjadi 
melalui deforestasi, sementara setelah moratorium dilaksanakan, 
hampir tidak ada pembukaan lahan baru (Butler, 2015).
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Grafik 1 Deforestasi dan Produksi Kedelai di Brazil (Butler, 2015)

Grafik di atas menjelaskan bahwa semenjak tahun 2006 hingga 
tahun 2013 angka pembukaan lahan yang baru semakin menurun, 
dan lahan yang sudah terbuka sebelumnya semakin dimaksimalkan 
pemanfaatannya (Gibbs et. al., 2015). Moratorium Kedelai tidak 
hanya memberikan dampak terhadap komitmen pemboikotan 
dalam industri kedelai hasil deforestasi Amazon, tetapi juga sebagai 
pondasi terhadap strategi pemberantasan deforestasi Amazon 
lainnya.  Hasil dari komitmen ini menjadi pondasi kebijakan dan 
komitmen lainnya, dan salah satunya berkembang sebagai cetak 
biru Perjanjian Peternakan yang menerapkan mekanisme komitmen 
yang sama seperti Moratorium Kedelai (Butler, 2015). Menurunnya 
deforestasi Amazon mendapatkan sanjungan dari Pemerintah 
Brazil yang menyatakan bahwa perubahan drastis dari Moratorium 
Kedelai berkat adanya inspeksi, denda terhadap penggundulan 
hutan ilegal, dan juga berkat perusahaan multinasional yang 
memiliki inisiatif self-governance (Fearnside, 2000).

Salah satu aktor yang menarik untuk diteliti dalam studi kasus 
Moratorium Kedelai di Brazil adalah NGO lingkungan Greenpeace. 
Greenpeace disebut sebagai aktor yang berhasil menyetir 
perusahaan-perusahaan multinasional agar dapat menyepakati 
komitmen moratorium.
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Danglade (2015) menegaskan bahwa kunci dari Moratorium Kedelai 
adalah memahami bahwa Greenpeace merupakan agen perubahan 
yang sangat kuat dengan mempengaruhi konsumen umum dan 
perusahaan yang kemudian menjadi efek sekunder. Peneliti lain 
juga menjelaskan bahwa Greenpeace membangun atau membentuk 
“sayap” bagi gerakan global, karena dengan adanya Greenpeace isu 
deforestasi akibat kedelai menjadi terangkat (Wilkinson, 2010). 

Meskipun NGO jelas dapat mempengaruhi perdebatan, hubungan 
internasional masih kekurangan model yang dapat memperjelas 
kondisi dan faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat 
pengaruh tersebut (Mitchell, 2004). Penelitian ini lebih lanjut 
menjabarkan peran yang dijalankan dan pemetaan pergerakan 
dari Greenpeace agar dapat memahami tujuan dan pengaruh dari 
Greenpeace. Penelitian ini juga melibatkan kajian proses pengaruh 
yang terjadi dengan menggunakan acuan peran dan pengaruh 
Greenpeace.

Peran Greenpeace dalam Moratorium Kedelai di Brazil

Meskipun pada umumnya setiap NGO memiliki peran yang pasti 
jika dilihat melalui visi dan misi dari organisasinya, namun perlu 
diperhatikan bahwa dalam setiap studi kasus memiliki ciri-ciri yang 
berbeda satu dengan lainnya. Oleh karenanya penulis menilai setiap 
studi kasus berpengaruh terhadap peran yang dijalankan oleh 
sebuah NGO. Dalam studi kasus Komitmen Moratorium Kedelai, 
penulis menjabarkan mengenai tiga peran utama yang dimainkan 
oleh Greenpeace, yaitu sebagai Kompetitor Pemerintah, Mobilisasi 
Opini Masyarakat serta Pengawas dan Penilai.

Peran pertama Greenpeace adalah sebagai kompetitor intelektual 
bagi pemerintah Brazil. Semangat Greenpeace untuk menyuarakan 
permasalahan deforestasi di hutan Amazon bukan berarti 
pemerintah Brazil tidak melakukan kebijakan terkait deforestasi. 
Pada tahun 2004 diluncurkan sebuah kebijakan oleh Pemerintah 
Brazil, yaitu Rencana Tindakan untuk Pencegahan dan Pengendalian 
Penebangan Hutan di Legal Amazon (PPCDAm) (Assuncão et. al., 
2012). Kebijakan Pemerintah Brazil tersebut lebih berfokus pada 
kekuatan yang berpusat dari negara, tanpa adanya kerjasama 
dengan pihak-pihak lain yang bersangkutan terhadap permasalahan 
deforestasi yang menimpa Amazon di Brazil.
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Berangkat dari permasalahan deforestasi dan adanya kekuatan 
yang terkonsentrasi pada pemerintah domestik, peran Greenpeace 
sebagai NGO mulai lahir. Greenpeace muncul dengan tujuan 
menjadi pihak yang bersifat menyaingi kemampuan intelektual 
pemerintah dengan pendekatan yang berbeda. Terdapat dua hal 
yang dilakukan oleh Greenpeace yang kemudian dikategorikan 
dalam peran kompetitor pemerintah, yaitu dalam analisis dan 
respon yang diberikan terkait kasus deforestasi Amazon.

Greenpeace telah melakukan investigasi mengenai hutan Amazon 
semenjak tahun 1998 dengan melakukan kerjasama dengan 
beberapa komunitas lokal di Amazon. Kerjasama yang dimiliki oleh 
Greenpeace juga didorong dengan adanya fasilitas dengan tujuan 
untuk meningkatkan fasilitas dan efektivitas dari penelitian. Agar 
dapat meningkatkan efektivitas dan hasil penelitian, Greenpeace 
membagi anggotanya menjadi beberapa tim pemetaan satelit di 
Amazon. Tim-tim tersebut dilengkapi dengan fasilitas on the ground 
dan aerial surveillance agar dapat melakukan investigasi secara 
terperinci (Greenpeace, 2006). Greenpeace menjelaskan mengenai 
proses-proses pelacakan dan analisis yang melibatkan beberapa 
aktor yang di antaranya adalah masyarakat-masyarakat yang ikut 
mendapatkan dampak dari deforestasi, aktor-aktor politik dan 
industri, data analisis dari Satelit Pemerintah Brazil, hingga data 
mengenai ekspor-impor Brazil. Gabungan dari data-data tersebut 
kemudian dicocokkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan 
sehingga dapat memiliki hasil penelitian yang lebih reliabel. Berbeda 
dengan Greenpeace yang melakukan berbagai cara pelacakan di 
lapangan, Pemerintah Brazil—dan pemerintah negara lain pada 
umumnya—lebih cenderung mendapatkan informasi berdasarkan 
laporan sebuah kasus tertentu (EMBRAPA. t.t).

Respon yang dikeluarkan oleh Greenpeace tidak berbentuk protes, 
melainkan berbentuk laporan investigasi. Greenpeace melihat 
urgensi pelestarian Amazon agar mendapatkan perhatian melalui 
fakta-fakta bahwa Amazon sedang dalam keadaan yang berbahaya. 
Hasil investigasi Greenpeace terhadap perdagangan kedelai hasil 
deforestasi dikemas menjadi sebuah laporan terdiri 60 halaman 
yang berjudul Eating Up Amazon. Greenpeace menjelaskan 
mengapa diperlukan sebuah mekanisme tertentu untuk menangani 
permasalahan perkebunan kedelai meskipun telah ada PPCDAm 
sebagai kebijakan pemerintah.
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Greenpeace menganggap bahwa komitmen Pemerintah Brazil untuk 
melindungi 10% luas Amazon yang telah mengalami deforestasi 
tidaklah cukup agar dapat menyelamatkan hutan Amazon 
(Greenpeace, 2006).

Kedua, Greenpeace melakukan mobilisasi opini publik. Greenpeace 
merupakan salah satu NGO yang aktif melakukan kampanye. 
Melalui media rilisnya, Greenpeace menyampaikan untuk terus 
memperjuangkan Zero Deforestation agar dapat mencegah 
perubahan iklim katastropik (Buttler, 2010). Greenpeace merupakan 
salah satu NGO yang cukup menarik dengan menunjukkan aksi 
kampanyenya yang kemudian menjadi starting point pelaksanaan 
Moratorium Kedelai (Pontes, 2013). Selain kampanye, Greenpeace 
menghabiskan waktu lebih dari satu tahun untuk menyelidiki 
rantai permintaan kedelai, mulai dari ladang di bagian Selatan 
Amazon, hingga sampai pada daerah peternakan unggas di Inggris 
dan Irlandia. Eating Up Amazon menjelaskan bahwa McDonald 
dan sejumlah ritel makanan Eropa terlibat dalam perdagangan 
kedelai hasil deforestasi (Greenpeace, 2006). Greenpeace juga 
memanggil sejumlah perusahaan dengan daya beli yang besar 
seperti Cargill, ADM, Bunge, Dreyfus dan Amaggi untuk ikut 
datang dan bernegosiasi bersama mengenai ancaman terhadap 
kelangsungan hutan hujan Amazon. Perusahaan-perusahaan 
tersebut bertanggung jawab terhadap 90% sirkulasi perdagangan 
kacang kedelai di Brazil. Pada awal kampanyenya, Greenpeace 
mengajukan ide untuk membentuk kelompok kerja yang terdiri 
dari para pedagang kedelai, produser, NGOs dan pemerintah untuk 
membentuk sebuah aksi bersama. Advokasi Greenpeace dalam 
rangka mobilisasi opini publik bersifat komprehensif karena tidak 
hanya melibatkan dukungan dari masyarakat dan konsumen tetapi 
juga dari produsen lokal. Mobilisasi opini publik yang dilakukan 
oleh Greenpeace merupakan perpanjangan dari aksi protes NGO 
lokal yang tidak dapat menyampaikan kepentingannya. 

Peran Greenpeace yang ketiga adalah sebagai pengawas negosiasi 
moratorium kedelai dan kepatuhan pemerintah dalam pelestarian 
hutan Amazon. Hal-hal yang dilakukan adalah dengan mengawasi 
luas hutan dan melibatkan masyarakat lokal yang digerakkan oleh 
Greenpeace berdasarkan asas self-belonging. Sebelumnya telah 
menjelaskan bahwa PPCDAm di Brazil lebih mengkonsentrasikan 
pada kekuatan unsur-unsur dalam negara untuk melakukan 
penegakan hukum.
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Ketika Moratorium Kedelai disepakati pada bulan Juli 2006, 
Greenpeace juga melakukan pengawasan on the ground dan 
melibatkan masyarakat lokal untuk menjaga kelestarian hutan 
Amazon. Greenpeace melengkapi teknologi yang dibutuhkan oleh 
masyarakat untuk melakukan pengawasan daerah hutan Amazon.

Upaya Greenpeace ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan 
bahwa Moratorium Kedelai memang benar dilaksanakan dan 
terdapat kerjasama antar aktor yang saling mengawasi. Greenpeace 
melakukan pelatihan kepada lima puluh penduduk dari total 28 
kelompok masyarakat yang ada di daerah Santarem dan Balterra. 
Lima puluh penduduk tersebut dilatih untuk menggunakan 
peralatan global positioning systems (GPS) dan menginterpretasikan 
gambar-gambar satelit (Greenpeace, 2009). Rasionalitas Greenpeace 
dengan adanya keterlibatan penduduk lokal sangat sederhana, 
yaitu anggota-anggota masyarakat tersebut lebih memahami 
area tempat tinggal mereka, dan tentunya mereka lebih memiliki 
keinginan untuk mempertahankan tanah dan hutan hujan tempat 
mereka hidup.

Upaya Greenpeace untuk mengawasi Moratorium Kedelai 
juga berfokus pada kepatuhan Pemerintah Brazil dalam proses 
berikutnya. Komitmen Moratorium Kedelai yang telah disepakati 
antara NGO dan perusahaan multinasional, tentunya juga 
memerlukan dukungan dari pemerintah. Kebijakan yang selaras 
antara pemerintah dan komitmen bersama meningkatkan efektivitas 
dari Moratorium Kedelai itu sendiri. Dukungan dari Pemerintah 
Brazil disahkan pada tahun 2008 yang ditandatangani oleh Carlos 
Minc, selaku Menteri Lingkungan Brazil (Leão, 2009).

Pengaruh Greenpeace terhadap Pelaksanaan 
Moratorium Kedelai Brazil

Berdasarkan pembuktian aktivitas NGO dalam tipologi pengaruh 
yang diajukan oleh Betsill (2008), maka diperlukan adanya 
perbandingan sikap atau perilaku dari aktor-aktor lain sebelum 
dan sesudah NGO melakukan aktivitas, baik berupa kampanye, 
layanan masyarakat, maupun bentuk komunikasi lainnya. 
Sebelum melakukan penjabaran data, penulis memberikan 
kronologi mengenai momen-momen terpenting lahirnya komitmen 
Moratorium Kedelai.

Hal ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mempermudah 
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pemahaman dalam studi kasus Moratorium Kedelai.

Tabel 1 Kronologi Moratorium Kedelai

6 April 2006 Penerbitan laporan Eating Up Amazon

Mei 2006 Penerbitan laporan We’re Trashin’ It

24 Juli 2006 Kesepakatan Moratorium Kedelai

Oktober 2006 Terbentuknya Kelompok Kerja Kedelai

2008
Peran Pemerintah Brazil pada 
Moratorium Kedelai

Penelitian mengenai perkebunan kedelai sebagai faktor berpengaruh 
bagi deforestasi Amazon telah muncul pada akhir abad ke-20, 
yang berarti bahwa hipotesis mengenai budi daya kedelai sebagai 
faktor pendorong terjadinya deforestasi Amazon telah berlangsung 
sebelum penelitian Greenpeace mulai dijalankan. Nyatanya, telah 
ada penelitian rantai perdagangan kedelai sebelum penelitian yang 
dilakukan Greenpeace, namun hasil penelitian tersebut hanya 
sebatas saran kebijakan dan tidak ada tindak lanjut kebijakan 
maupun regulasi dan komitmen bersama.

Dalam laporan investigasinya pada 6 April 2006 yang berjudul 
Eating Up the Amazon, Greenpeace menuding Cargil sebagai salah 
satu perusahaan komoditas makanan dan agrikultur internasional 
tersebut sebagai penyebab kerusakan Amazon. Pada awalnya 
Greenpeace memberikan perhatian pada data ekspor kedelai dari 
pelabuhan Santarém, Brazil, untuk Liverpool pada tahun 2005 
yang mencapai angka 340.000 ton, tidak termasuk dari pelabuhan-
pelabuhan Brazil lainnya (Greenpeace, 2006). Greenpeace kemudian 
melakukan penelusuran mengenai ekspor kedelai tersebut, hingga 
kemudian mendapatkan hasil dokumentasi bahwa tidak hanya 
Liverpool, tetapi juga Amsterdam sebagai dua kota pengimpor 
kedelai terbesar. Kedelai ini sendiri digunakan sebagai pangan ternak 
murah namun memiliki nutrisi yang mencukupi. Meningkatnya 
aktivitas ekspor kedelai melalui Santarém melahirkan kesimpulan 
dari Greenpeace bahwa kedatangan perusahaan Cargill di Santarém 
dan petani-petani dari daerah sekitar berkaitan erat dengan produksi 
kedelai dan deforestasi hutan Amazon.
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Eropa sangat bergantung pada impor kedelai demi kepentingan 
produksi ternaknya, sehingga hal ini menjadikan Eropa sebagai 
importer kedelai, baik kacang kedelai maupun ampas kedelai. Brazil 
menggantikan peran Amerika Serikat sebagai pengekspor kedelai 
terbesar di dunia pada tahun 2003, dan pada tahun 2004 Brazil telah 
memenuhi 63% total impor negara-negara Uni Eropa (Hospes dan 
Hadiprayitno, 2010).

Berdasarkan laporan Eating Up Amazon, terdapat tiga tahapan 
dalam perdagangan kedelai mulai dari Brazil hingga ke Eropa 
(Greenpeace, 2006). Tahap pertama, melibatkan tempat perkebunan 
kedelai di Amazon hingga tahap ekspor. Di dalam tahap pertama 
melibatkan poin utama, yaitu; (1)  criminal soya production seperti 
Membeca Farm, Võ Gercy Farm dan Lavras Farm; (2) trader / 
crusher seperti Cargill; (3) Transhipment yang dimulai dari Porto 
Velho hingga Santarem; (3) Export pelabuhan ekspor yang berperan 
adalah Santarem dan Santos. Tahap kedua, melibatkan proses 
dari pelabuhan hingga ke peternak. Impor terjadi di pelabuhan 
Amsterdam dan Liverpool, kemudian melakukan distribusi internal 
Eropa. Kemudian diterima kembali oleh Cargill dan kemudian 
dijual kepada produsen pakan dan daging, seperti Sun Valley. 
Tahap ketiga, melibatkan produsen makanan ke outlet makanan 
dan supermarket.

Pada awalnya Moratorium Kedelai dilakukan melalui kampanye 
publik oleh Greenpeace sehingga isu ini dapat terangkat. Kampanye 
publik yang dilakukan oleh Greenpeace menargetkan perhatian 
masyarakat Eropa, sebagai importir terbesar produk kedelai. Pada 
6 April 2006, di hari yang sama pada penerbitan laporan Eating 
Up the Amazon, beberapa kelompok orang berdandan dengan 
menggunakan kostum ayam besar dan memasuki restoran cepat saji 
McDonald di tujuh kota besar di Inggris (Eisenberg, 2013). Kostum-
kostum ayam tersebut merupakan sebuah aksi protes terhadap 
produsen makanan, yang melambangkan ayam sebagai ternak 
pengkonsumsi kedelai hasil deforestasi.

Berbeda dengan upaya negosiasi yang pernah diupayakan oleh 
NGO lingkungan sebelumnya, Greenpeace lebih mendahulukan 
pengumpulan informasi on the ground dan melakukan pendekatan 
yang lebih konfrontasional. Greenpeace tidak langsung mengundang 
para pihak yang terlibat untuk bertemu dalam negosiasi, melainkan 
mencari kekuatan melalui bukti-bukti. 
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Greenpeace melakukan kampanye pada beberapa gerai McDonald 
di kota London, Edinburgh, Leeds, Birmingham, Bristol dan 
Southampton (BBC, 2006). Strategi Greenpeace menargetkan kota-
kota besar di Inggris terbukti mendapatkan perhatian, tidak hanya 
memicu perhatian warga karena adanya kekhawatiran vandalisme, 
tetapi juga mendapatkan perhatian media dengan adanya penertiban 
dari kepolisian. Tidak hanya karena pusat produsen makanan ada 
di Eropa, karena pasar terbesar dari produk kedelai ini sendiri ada 
di Eropa, sehingga pelaksanaan aksi protes di Eropa menjadi sebuah 
langkah yang strategis. Melalui aksi protesnya, para protestan 
berkesempatan menyampaikan melalui BBC mengenai alasan aksi 
mereka.

Tabel 3 Pengaruh Greenpeace pada Pembentukan Isu

Indikator 
Pengaruh

Bukti Pengaruh 
NGO?

(Iya/ Tidak)
Perilaku aktor-aktor 
lain…

…karena 
disebabkan 
komunikasi NGO

I s s u e 
Framing

•	Perusahaan dan 
masyarakat menyadari 
bahwa kegiatan 
rantai perdagangan 
kedelai tidak aman 
bagi biodiversitas 
Amazon dengan 
adanya laporan dari 
Greenpeace 

•	Perusahaan menyadari 
rantai proyek 
perdagangan ternyata 
bersumber dari 
penanaman kedelai 
hasil deforestasi.

•	Greenpeace 
menerbitkan 
laporan 
investigasi 
deforestasi 
Amazon yang 
berjudul Eating 
Up Amazon dan 
melaksanakan 
kampanya 
menggunakan 
kostum ayam.

Iya

Melalui tabel di atas didapatkan bukti bahwa Greenpeace sebagai 
NGO memiliki pengaruh dalam pembentukan isu dengan cara 
memanggil dan mendesak para perusahaan multinasional seperti 
perdagangan kedelai (supplier atau trader) dan juga perusahaan 
industri makanan (retailer) untuk merespon terkait keterlibatan 
perusahaan dengan terjadinya deforestasi di Amazon Brazil. Pada 
awalnya aktor-aktor lain tidak memiliki aktivitas tertentu terkait 
dengan lingkungan, dan tidak ada gerakan yang mengarah pada 
pelestarian.
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Namun kemudian, setelah Greenpeace menerbitkan laporan 
investigasi dan juga disertai adanya tekanan respon, para 
perusahaan multinasional langsung bergerak untuk memastikan 
kebenaran dari laporan yang disampaikan oleh Greenpeace. Setelah 
kebenaran tersebut dipastikan oleh perusahaan, kemudian dapat 
dilihat kesediaan perusahaan untuk berkumpul dalam satu meja 
dan melakukan diskusi merupakan sebuah perubahan perilaku 
aktor.

Menurut David Humphreys dalam artikelnya yang berjudul “NGO 
Influence on International Policy on Forest Conservation and the 
Trade in Forest Products” (Betsill, 2008), kepentingan NGO dalam 
konservasi hutan ada di dalam dua perangkat nilai, yaitu nilai-
nilai lingkungan dan nilai-nilai HAM. Beberapa tuntutan yang 
diajukan oleh NGO lingkungan pada umumnya adalah dengan 
melakukan reformasi dan transformasi sistem yang berlaku, namun 
tidak semua NGO melakukan hal yang sama dalam melakukan 
pendekatan untuk dapat mencapai tujuannya. Beberapa NGO dapat 
langsung menarget institusi-institusi melalui kampanyenya namun 
tidak jarang juga melakukan pendekatan melalui internal. Oleh 
karenanya, perbedaan-perbedaan yang muncul pada kampanye 
NGO tidak dapat membentuk pola pengaruh dan model kebijakan 
yang koheren. Terdapat dua hal yang perlu dibahas dalam proses 
negosiasi, yaitu pembentukan agenda dan posisi dari aktor-aktor 
kunci.

Pertama, pembentukan agenda yang diupayakan oleh Greenpeace 
pada awalnya mengalami penolakan. Pada poin sebelumnya telah 
dijelaskan bahwa Greenpeace menyusun strategi kampanye pada 
perusahaan produsen makanan McDonald’s yang memiliki kontak 
langsung dengan konsumen untuk meraih perhatian masyarakat 
dan juga McDonald’s itu sendiri. Sementara Greenpeace memiliki 
tujuan untuk menyatukan perusahaan-perusahaan supplier 
anggota ABIOVE dan ANEC untuk berkumpul dan melakukan 
diskusi. Greenpeace menarget Cargill sebagai perusahaan dengan 
total perdagangan terbesar, yang dianggap sebagai kunci utama 
terlaksananya negosiasi. Greenpeace tidak secara langsung 
menekan Cargill, melainkan menargetkan McDonald’s lagi sebagai 
titik utama diplomasi Greenpeace.
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Oleh karenanya, selain menerbitkan Eating Up Amazon, Greenpeace 
juga menerbitkan laporan yang berjudul We’re Trashing It; How 
McDonald’s is Eating Up the Amazon (Greenpeace, 2006) yang 
secara langsung menargetkan McDonald’s sebagai salah satu pelaku 
deforestasi. Melalui We’re Trashing It; How McDonald’s is Eating 
Up the Amazon, Greenpeace juga mengajukan beberapa tuntutan 
yang seharusnya dicapai melalui kerjasama dengan perusahaan 
produsen makanan di Eropa dan perusahaan perdagangan kedelai 
yang berada di Brazil. Tuntutan yang diajukan Greenpeace tersebut 
juga sekaligus menjadi agenda negosiasi yang diharapkan untuk 
terwujud oleh Greenpeace.

Gambar 1 Agenda yang diajukan Greenpeace dalam 
Eating Up Amazon

Merespon desakan yang diberikan oleh Greenpeace, para perusahaan 
perdagangan kedelai menyetujui untuk bertemu dan membahas 
kesepakatan terkait Moratorium Kedelai. Salah satu respon positif 
yang didapatkan Greenpeace adalah penyampaian secara langsung 
Karen Van Bergen, Wakil Presiden McDonald Eropa:

When we were first alerted to this issue by Greenpeace, 
we immediately reached out to our suppliers, other 
NGOs and other companies to resolve this issue 
and take action. We are determined to do the right 
thing together with our suppliers and the Brazilian 
government, to protect the Amazon from further 
destruction (Greenpeace, 2008).
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Kutipan tersebut menjelaskan bahwa McDonalds memberikan 
respon dengan cara mencari tahu apakah rantai perdagangan 
kedelai hasil deforestasi berkaitan dengan produknya. McDonalds 
juga menyampaikan bahwa mereka melakukan koordinasi dengan 
perusahaan penyedia untuk membahas kasus keterlibatan mereka 
beserta pembahasan mengenai solusi atas permasalahan tersebut. 
Respon yang disampaikan oleh McDonald’s bukanlah respon secara 
langsung semenjak laporan Eating Up Amazon yang dikeluarkan 
oleh Greenpeace. Respon yang disampaikan tersebut berkaitan 
dengan laporan Greenpeace yang spesifik menjelaskan rantai 
perdagangan kedelai yang digunakan oleh McDonald’s, yaitu 
laporan We’re Trashing It; How McDonald’s is Eating Up the Amazon 
yang memojokkan posisi McDonald’s sehingga McDonald’s perlu 
untuk melakukan penelusuran dan investigasi lebih lanjut terkait 
klaim terlibatnya McDonald’s dalam deforestasi. 

Kedua, posisi dari aktor-aktor kunci mengalami perubahan 
semenjak adanya aktivitas dari Greenpeace. Pada saat Greenpeace 
mengeluarkan laporan Eating Up Amazon, kesepakatan untuk 
berkumpul dan mendiskusikan hal tersebut tidak langsung 
terwujud. Penolakan terhadap laporan tersebut terjadi seperti 
juga yang terjadi pada RTRS di Belanda. Respon penolakan paling 
terlihat pada perusahaan Cargill dengan mengeluarkan pernyataan 
pres bahwa “Economic development is the long-term solution to 
protecting both the Amazon’s peoples and the environment” (Hospes 
dan Hadiprayitno, 2010). Cargill lebih memandang perusahaannya 
sebagai pahlawan, atas nama HAM dan perkembangan ekonomi, 
dibandingkan sebagai pihak antagonis yang mengancam kelestarian 
lingkungan. Beberapa perusahaan lainnya juga mengajukan kritik 
terhadap Greenpeace. Para MNC yang menolak laporan Greenpeace 
memberikan klaim bahwa mereka bertanggung jawab atas 
terjadinya deforestasi, tidak seperti penggambaran yang diutarakan 
oleh Greenpeace melalui kampanyenya yang terkesan berlebihan 
dan memiliki bias informasi (Hospes dan Hadiprayitno, 2010).

Greenpeace mengajak beberapa perusahaan produsen makanan 
dan perusahaan ritel seperti McDonald, Elcorte Ingles, Waitrose, 
Asdao, Ritter-sport dan Tegut untuk membentuk aliansi dengan 
kesamaan pandangan mengenai permintaan responsible soy dari 
para penyuplai.
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Ketersediaan McDonald’s untuk bekerja sama dengan Greenpeace 
menjadi sebuah katalisator lahirnya dukungan besar untuk 
melakukan negosiasi mengenai Moratorium Kedelai (Goodwin, 
2014). Aliansi yang dibentuk oleh Greenpeace bertujuan untuk 
menekan ADM, Cargill, Bungee (USA), Dreyfus (French), Amaggi 
(Brazilian) agar menyetujui moratorium, mengingat perusahaan 
perdagangan kedelai tersebut memiliki posisi menolak laporan 
Greenpeace. Strategi ini berhasil dan pada akhirnya bulan Juli 
2006 Cargill, bahkan ABIOVE dan ANEC, juga ikut menyetujui 
pelaksanaan komitmen bersama untuk melakukan moratorium 
pada kedelai hasil deforestasi.

Moratorium Kedelai menunjukkan kinerjanya sebagai sebuah 
komitmen sukarela, yaitu dengan terjadinya penurunan angka 
deforestasi sebesar 40% pada sepuluh bulan terakhir (Leão, 2009). Pada 
titik tersebut, Pemerintah Brazil menyadari pentingnya komitmen 
antar aktor yang ada di dalam rantai produksi kedelai, mengingat 
faktor penyebab deforestasi terbesar di Amazon berasal dari industri 
dan perkebunan. Pemerintah Brazil kemudian terlibat dalam 
komitmen Moratorium Kedelai pada tahun 2008 ketika Kementerian 
Lingkungan Brazil (MMA) yang diwakili oleh Menteri Carlos Minc 
secara resmi bergabung pada Kelompok Kerja Kedelai (Leão, 2009). 
Selain itu, Pemerintah Brazil juga menggandeng Brazilian Institute 
for Space Research (INPE) untuk ikut bergabung dalam melakukan 
pengawasan melalui satelit dan mengidentifikasikan lokasi-lokasi 
deforestasi pasca Moratorium Kedelai. Pada akhirnya, komitmen 
Moratorium Kedelai mendapatkan dukungan penuh baik dari 
kalangan industri, NGO dan Pemerintah Brazil, dibuktikan dengan 
masuknya mereka sebagai anggota Kelompok Kerja Kedelai (Gibbs 
et.al., 2015).
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Tabel 4 Pengaruh Greenpeace pada Proses Negosiasi 
Moratorium Kedelai

Indikator 
Pengaruh

Bukti Pengaruh 
NGO?

(Iya/ Tidak)
Perilaku aktor-
aktor lain…

…karena 
disebabkan 

komunikasi NGO

Agenda 
Setting

•	Diawali dengan 
terpojoknya posisi 
McDonald’s sebaga 
salah satu perusahaan 
produsen makanan.

•	Agenda yang dibahas 
mengenai (1) Akhir 
dari kerusakan 
hutan; (2) adanya 
rantai perdagangan 
kedelai yang jelas dan 
mekanisme yang tidak 
menyalahi hukum; 
(3) Mendukung 
solusi dengan cara 
mengembangkan 
model suplai pangan 
yang bertanggung 
jawab.

•	 Greenpeace 
memojokkan 
perusahaan 
produsen makanan 
melalui laporan 
yang menjelaskan 
keterlibatan 
produsen makanan 
dengan deforestasi 
Amazon.

Iya

Positions of 
Key Actors

•	Pada awalnya 
perusahaan menolak 
mengenai laporan 
Greenpeace. Selain 
itu, pemerintah 
pada awalnya tidak 
ikut terlibat pada 
pembentukan 
moratorium

•	Perusahaan 
kemudian menyetujui 
terlaksananya 
moratorium kedelai 
dan Pemerintah Brazil 
juga ikut bergabung 
dalam pelaksanaan 
pengawasan.

•	Greenpeace 
meyakinkan bahwa 
tidak adanya 
green image 
mempengaruhi nilai 
saham perusahaan.

•	Greenpeace 
melakukan 
desakan terhadap 
pemerintah melalui 
lobi.

Iya

Laporan yang dikeluarkan oleh Greenpeace melalui Eating Up 
Amazon menargetkan adanya moratorium selama lima tahun 
dengan harapan dapat mengembalikan kondisi vegetasi alami, dan 
agar dapat melihat pengaruh dari moratorium secara pasti.
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Hasilnya, sebagian besar perusahaan menyetujui untuk ikut 
berkomitmen dalam Moratorium Kedelai. Termasuk raksasa 
makanan cepat saji McDonald’s menyampaikan kesediaannya untuk 
bergabung dalam komitmen. Lahirnya komitmen kemudian juga 
membawa dampak positif dengan berkurangnya angka deforestasi. 
Selama tahun 2006 hingga 2012 terjadi tren penurunan angka 
deforestasi yang awalnya 14. 285 km2 per tahun dan terus turun 
hingga menjadi 4.571 km2 per tahun di tahun 2012 (Mongabay, t.t). 

Kelompok Kerja Kedelai pada bulan Oktober 2006 berhasil 
membangun kerjasama yang terdiri dari sektor perwakilan produsen 
kedelai (ABIOVE, ANEC, ADM, Algar Agro, Amaggi, Baldo, 
Bunge, Cargill, IMCOPA, Louis Dreyfus dan Óleos Menu) dan dari 
sektor masyarakat sipil (Greenpeace, International Conservation, 
IPAM, The Nature Conservancy dan WWF Brasil). Kelompok Kerja 
Kedelai tidak hanya sebagai lembaga pengawasan berjalannya 
operasional Moratorium Kedelai, tetapi juga merepresentasikan 
hasil kesepakatan (Rudorff et. al., 2012). Kelompok Kerja Kedelai 
memiliki tiga kelompok cabang utama, yaitu (1) Education, 
information and Forest Code; (2) Institutional Relations; (3) Mapping 
and Monitoring.

Setelah Kelompok Kerja Kedelai disepakati pada bulan Oktober 
2006, maka mekanisme pengawasan lingkungan mulai terwujud. 
Pengawasan tersebut dilakukan dari berbagai macam cara, baik 
melalui darat maupun udara. Pada dua tahun pertama berjalannya 
Kelompok Kerja Kedelai, ditemukan fakta bahwa tidak hanya 
deforestasi yang menurun, tetapi juga proses regenerasi hutan 
secara alami mulai terjadi karena area deforestasi tidak ditanami 
oleh kedelai. Keberhasilan Moratorium Kedelai dalam mengurangi 
angka deforestasi secara signifikan mendapatkan respon positif dari 
Menteri Lingkungan Carlos Minc. Carlos Minc mengatakan bahwa 
Moratorium Kedelai merupakan sebuah contoh yang baik untuk 
diikuti karena adanya keberhasilan dialog antara sektor swasta 
dan masyarakat sipil (UNFCCC, 2009). Pujian yang bermunculan 
menanggapi keberhasilan Moratorium Kedelai menjadi bahan 
pertimbangan setelahnya. Greenpeace dan NGO lainnya dapat 
merasa lega dengan adanya kesepakatan perpanjangan komitmen 
Moratorium Kedelai. Hingga tahun 2014, Moratorium Kedelai telah 
diperpanjang sebanyak delapan kali.
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Melalui perbandingan antara keinginan Greenpeace dengan 
dua hasil kesepakatan Moratorium Kedelai dan juga Kelompok 
Kerja Kedelai, maka dapat dilakukan analisis bahwa Greenpeace 
memiliki pengaruh terhadap hasil negosiasi. Rangkuman mengenai 
kepentingan Greenpeace sebelum dan sesudah dilaksanakannya 
Moratorium Kedelai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Pengaruh Greenpeace pada Hasil Moratorium Kedelai

Indikator 
Pengaruh

Bukti Pengaruh 
NGO?

(Iya/ Tidak)
Perilaku aktor-
aktor lain…

…karena 
disebabkan 
komunikasi NGO

Final 
Agreement/ 
Procedural 

Issues

•	 Kesepakatan 
berhasil membentuk 
komitmen bersama 
dalam membentuk 
sistem monitoring 
dan pencegahan.

•	Moratorium 
Kedelai hanya dapat 
disepakati selama 
dua tahun, tidak 
lima tahun seperti 
target Greenpeace 
pada awalnya.

•	Kesepakatan 

•	Setelah kesepakatan 
Moratorium 
Kedelai tercapai, 
Greenpeace 
mengusung sebuah 
sistem Kerja 
Kelompok Kedelai.

Iya

Final 
Agreement/ 
Substantive 

Issues

•	Kesepakatan 
tersebut 
merefleksikan 
kepentingan 
Greenpeace, yaitu 
untuk menekan 
angka deforestasi di 
Amazon.

•	Apa yang telah 
dilakukan 
NGO untuk 
mempromosikan 
isu-isu substantif 
tersebut?

Iya

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa Greenpeace memiliki 
pengaruh dalam membentuk hasil kebijakan, dikarenakan 
hasil kebijakan mendekati pada kepentingan Greenpeace yang 
menarget pada Zero Deforestation. Namun, dengan disepakatinya 
perpanjangan komitmen, maka Moratorium Kedelai semakin 
memiliki substantif yang sesuai dengan target-target Greenpeace. 
Selain itu, Greenpeace berhasil membentuk sebuah mekanisme 
baru, yaitu Kelompok Kerja Kedelai yang belum dapat mencapai 
objektivitas Greenpeace.
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Simpulan

Pertama, dalam perannya sebagai kompetitor pemerintah, 
Greenpeace memiliki daya saing dengan pemerintah dalam 
hal intelektual, namun perlu dipertegas bahwa peran ini bukan 
merupakan tujuan ataupun bagian dari strategi Greenpeace. 
Peran Greenpeace sebagai kompetitor pemerintah muncul karena 
kondisi yang secara tidak langsung menjelaskan posisi Greenpeace. 
Kemampuan Greenpeace dalam meneliti dan mengajukan solusi 
lebih cepat daripada pemerintah, sehingga kondisi ini menjadikan 
Greenpeace sebagai pemegang peran kompetitor pemerintah. 
Kedua, Greenpeace berperan sebagai mobilisator opini publik 
merupakan peran yang umum ditemukan dalam setiap NGO, 
karena setiap melakukan kampanye maka tujuan yang ditergetkan 
oleh NGO adalah dukungan dari masyarakat. Mobilisasi opini 
publik yang dijalankan oleh Greenpeace bersifat bottom-up, di 
mana target pertama Greenpeace merupakan konsumen, kemudian 
beranjak pada perusahaan retailers makanan atau produk jadi 
(yang berhubungan langsung dari konsumen), lalu menarget 
perusahaan pengolahan kedelai hingga kemudian perusahaan 
multinasional Cargill sebagai perusahaan terbesar. Ketiga, peran 
Greenpeace sebagai pengawas dan penilai, yaitu ketika Greenpeace 
berdasarkan objektifnya dengan sukarela memastikan bahwa 
Moratorium Kedelai berjalan sesuai dengan mekanisme, yaitu 
dengan melakukan penerjunan langsung di lapangan. Kepatuhan 
pemerintah merupakan efek sekunder yang dapat muncul apabila 
mekanisme Moratorium Kedelai telah berhasil membawa hasil 
sesuai yang ditargetkan.

Dalam analisis tingkat pengaruh yang dimiliki Greenpeace, 
Greenpeace memiliki pengaruh dalam Moratorium Kedelai di Brazil. 
Dengan menggunakan teori tingkat pengaruh dari Betsill, terbukti 
terjadi perubahan kondisi dalam setiap indikator pembentukan 
isu dan agenda, indikator proses negosiasi, dan indikator hasil. 
Adanya perubahan perilaku aktor lain akibat aktivitas Greenpeace, 
menandakan bahwa Greenpeace berpengaruh.

Oleh karenanya untuk dapat menganalisis tingkat pengaruh dari 
Greenpeace, maka penulis perlu untuk memetakan peran yang 
dijalankan dan meneliti strategi yang dilakukan oleh Greenpeace 
agar dapat melihat pengaruh Greenpeace melalui perbandingan.
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