
   

 

1 Februari 2017 

 

Wilmar International Limited 

56 Neil Road, Singapore 088830 

Up. Simon Siburat, General Manager Group Sustainability 

 

Perihal: Kasus Pengaduan disampaikan oleh Forest People Programme dan Masyarakat Nagari Kapa 

terhadap PT Permata Hijau Pasaman I 

 

Dengan hormat, 

 

Bersama ini kami sampaikan bahwa konsultan independen yang telah ditunjuk, Dr. Helmi telah 

menyelesaikan kajiannya dan menyampaikan beberapa hasilnya sebagai berikut: 

 

1. Penyerahan lahan adat (ulayat) dari masyarakat Nagari Kapa kepada PT PHPI pada tahun 1997 

seharusnya melibatkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT), tidak hanya melibatkan Pemerintah Daerah saja. Prosedur ini tercantum dalam Keputusan 

Menteri Agraria No. 21 tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam 

Rangka Penanaman Modal. 

2. Karena proses penyerahan lahan tersebut diatas tidak sejalan dengan hukum formal dan 

substansial, PT PHPI harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Masyarakat Nagari Kapa sebagai 

salah satu syarat pengajuan Hak Guna Usaha (HGU). 

3. Sejak tahun 1998, PT PHP telah melakukan penanaman kelapa sawit di lahan masyarakat (ulayat) 

yang dimiliki oleh Nagari Kapa setelah mendapatkan Ijin Prinsip pada tahun 1992. Adapun Hak 

Guna Usaha baru didapatkan pada tahun 2014. 

4. Manajemen PT PHP I tidak konsisten dan belum mematuhi prinsip transparansi dan kehati-hatian 

dalam pengelolaan lahan, yang berakibat terhadap diajukannya gugatan 

(No.15/Pdt.G/2005/PN/LBS) oleh Koperasi Nagari Kapa pada tahun 2005. Pengadilan telah 

memutuskan bahwa terdapat pelanggaran dari perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1998 

yang dilakukan oleh PT PHP I dan pihak perusahaan diwajibkan untuk membayar ‘uang tunggu’ 

kepada masyarakat. 

 

Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi diatas, Complaints Panel telah memutuskan hal-hal berikut ini: 

1. Lahan yang disengketakan harus diukur melalui proses pemetaan partidipatif (participatory 

mapping), dihadiri oleh masyarakat Nagari Kapa dan masyarakat di sekitarnya (nagari), termasuk 

pelapor dan pemerintah daerah setempat. PT PHP I diharapkan dapat menugaskan pihak ahli yang 

independen untuk melaksanakan pemetaan bersama, yang mana pihak tersebut akan didiskusikan 

dengan pihak pelapor. Biaya pemetaan bersama ini akan ditanggung oleh pihak perusahaan dan 

RSPO. Penugasan pihak ahli independent akan dikonsultasikan dengan pelapor. 



   

 

2. Hasil dari pemetaan partisipatif akan diserahkan oleh para pihak kepada Badan Pertanahan 

Nasional (BPN). 

3. Para pihak yang terlibat dapat menegosiasikan kembali kerjasama mereka, contohnya, melalui 

penyewaan lahan atau kepemilikan bersama sesuai dengan hasil pemetaan partisipatif, keputusan 

atau rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan mempertimbangkan peraturan 

mengenai lahan adat seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16/2008 tentang 

Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya 

 

Konsultan independen sebelumnya, Dr. Helmi diharapkan dapat dilibatkan untuk memonitor kegiatan 

tersebut diatas. Pemetaan bersama hendaknya dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan setelah surat ini 

diterbitkan. 

 

Terima kasih atas kerjasamanya. 

 

 

Hormat kami, 

 

 

 

 

Tiur Rumondang 

Indonesia Director – mewakili The Complaints Panel  

 

 

 


