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Pengantar  

 

Minyak sawit mentah (CPO) menjadi produk yang sangat dihargai 

di pasar internasional, menghasilkan biaya yang terus meningkat 

dalam dua puluh tahun terakhir. Malaysia dan Indonesia saja 

menghasilkan lebih dari 80% CPO yang diperdagangkan secara 

internasional. Saat ini, diperkirakan 4,5 juta hektar lahan telah 

dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit di Malaysia dengan 

rencana perluasan di Sarawak, negara bagian di Borneo Malaysia di 

daerah timur. Lebih dari 7,5 juta hektar lahan telah dijadikan 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan provinsi-provinsi 

merencanakan tambahan 20 juta hektar untuk pengembangan kelapa 

sawit.
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Ekspansi kelapa sawit merupakan penyebab utama deforestasi di 

kawasan Asia Tenggara. Thailand dan Papua Nugini sekarang juga 

sedang mengalami upaya-upaya untuk memperluas tanaman ini dan 

ada inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan tanaman ini lebih jauh 

lagi di Kamboja, Vietnam dan Filipina. Sebagian besar ekspansi ini 

terjadi di kawasan "hutan" di mana masyarakat memiliki hak atas 

tanah yang lemah atau tidak diakui. Ekspansi ini dilaporkan telah 

menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang serius dalam hal 

degradasi hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati, perampasan 

lahan masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia dan hak atas 

tanah serta eksploitasi tenaga kerja, khususnya perempuan dan 

pekerja migran. Di Kamboja, dampak yang terdokumentasikan telah 

menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan serta media, 

masyarakat internasional dan beberapa kelompok hak asasi manusia.  

 

Isu-isu inilah yang telah mendorong RECOFTC untuk berkolaborasi 

dengan Forest Peoples Programme (FPP) dalam rangka 

melaksanakan sebuah proyek sebagai mitra dari the Rights and 

Resources Initiative (RRI). Tujuan umum dari proyek ini adalah:  

 



- Untuk meningkatkan kesadaran tentang hak, penguasaan 

(tenurial), proses perampasan tanah, ancaman yang 

ditimbulkan minyak sawit dan berbagai kemungkinan dan 

keterbatasan dari RSPO. 

 

- Untuk membuka masalah-masalah yang dihadapi dan 

disebabkan oleh berbagai sektor dan mendiskusikan solusi yang 

memungkinkan termasuk melalui RSPO, namun juga, yang 

lebih penting, berdasarkan kerangka kerja perubahan yang 

diperlukan untuk mengatur sektor sawit.  

 

- Untuk memperkuat mobilisasi sosial dalam rangka 

mempertahankan tanah dan hutan dari perusahaan predator dan 

eksploitatif.  

 

Studi kasus negara Kamboja berupaya memberikan sebuah ikhtisar 

tentang pengembangan kelapa sawit yang akan berkontribusi 

terhadap tujuan umum proyek. Studi kasus ini didasarkan pada data 

sekunder, perjalanan dan observasi di pedesaan Kamboja, dan 

wawancara informan kunci pribadi dengan perwakilan dari 

masyarakat pedesaan, pejabat pemerintah, organisasi penelitian dan 

organisasi non-pemerintah (NGO).  

 

Kecenderungan Nasional dalam pengembangan kelapa sawit  

 

Sejak kembali berintegrasi ke dalam pasar global pada tahun 1993, 

Kamboja telah menerima sejumlah besar penanaman modal asing 

(PMA) selain penanaman modal dalam negeri. Namun, sebagian 

besar investasi tersebut disalurkan untuk pengembangan sektor 

pariwisata, infrastruktur, sektor tersier dan industri. Pada 

pertengahan tahun 2009, PMA memberikan komitmen aset tetap 

untuk sektor pertanian yang hanya menyumbang 4% atau 1 miliar 

US dolar.
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Namun, sejak 2007, PMA tampaknya semakin diarahkan ke sektor 

pertanian. Hal ini terutama terjadi di tahun 2009 ketika jumlah total 

aset tetap yang disetujui mencapai 446 juta US dolar, lebih dari tiga 

kali lipat jumlah yang diberikan pada tahun 2008 ketika persetujuan 

PMA mencapai puncaknya.
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 Memang, Kamboja memiliki potensi 



untuk mengembangkan sektor pertaniannya, terutama karena 

kelimpahan lahan subur yang dipandang pemerintah cocok untuk 

dihibahkan sebagai Konsesi Lahan Ekonomis (Economic Land 

Concession / ELC) dengan biaya yang relatif rendah. Di sisi lain, 

Kamboja juga menderita kesenjangan yang besar dalam kapasitas 

pasca panennya untuk menyimpan dan mengolah tanaman untuk 

keperluan ekspor. Peluang-peluang inilah yang antara lain telah 

menarik peningkatan arus PMA ke Kamboja meskipun terjadi 

kelangkaan modal akibat krisis keuangan global. 

 

Investasi perkebunan besar pertanian biasanya mencakup lahan yang 

luas, biasanya yang disebut sebagai tanah "kosong" di daerah 

berhutan. Pemberian tanah untuk investasi pertanian disebut 

"Konsesi Lahan Ekonomis" (ELC). Sekitar 60% lahan kosong yang 

berlimpah di Kamboja ditutupi oleh hutan. Upaya untuk mengubah 

daerah tersebut menjadi lahan pertanian terutama dicapai dalam 

bentuk Konsesi Lahan Ekonomis, dimana lahan publik banyak 

dialokasikan untuk perusahaan swasta untuk menarik investasi 

pertanian skala besar. Seperti yang diumumkan oleh Departemen 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada bulan April 2010, delapan 

puluh lima perusahaan telah diberikan konsesi jangka panjang atas 

lahan seluas total 956.690 hektar di enam belas provinsi yang 

berbeda.
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 Luasan ini belum termasuk konsesi yang lebih kecil yang 

kurang dari 1.000 hektar yang diberikan oleh otoritas provinsi 

sebelum September 2008.
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Konsesi Lahan ekonomis (ELC) hanya dapat diberikan untuk tanah 

milik negara untuk jangka waktu tidak lebih dari sembilan puluh 

tahun dan tidak melebihi 10.000 hektar.
6
 Operasi pada ELC harus 

dimulai dalam tahun alokasi diberikan. Lima ketentuan harus diikuti 

untuk memastikan legalitas ELC, yaitu: kawasan tanah milik negara 

harus terdaftar dan diklasifikasikan; rencana penggunaan lahan 

harus diadopsi untuk daerah tersebut; Analisa Dampak Lingkungan 

dan Sosial harus dilakukan dan disetujui; pemilik tanah yang sah 

tidak boleh digusur oleh ELC dan; harus ada konsultasi tentang ELC 

dengan publik.
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Pengembangan perkebunan agro-industri melalui pemberian ELC 

memiliki potensi untuk memasok tanaman pertanian dalam jumlah 

besar dan konsisten. Dengan demikian, pertanian perkebunan dapat 

berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional dan 

bertindak sebagai sumber lapangan kerja pada skala besar. Konsesi 

lahan telah ditawarkan untuk budidaya tanaman perkebunan seperti 

karet, kelapa sawit, kacang mete dan kopi. Proyek-proyek kecil 

membudidayakan tanaman pangan seperti tebu dan pohon buah-

buahan. Sebagian besar ELC terletak di daerah bebas banjir dan 

hutan terdegradasi. Pohon-pohon yang tumbuh di sana memerlukan 

setidaknya tiga tahun untuk menghasilkan dan membutuhkan 

investasi keuangan yang cukup besar. Karet dan kacang mete 

merupakan dua dari tanaman-tanaman yang paling berhasil ditanam 

di kawasan ELC. 

 

Kebijakan pengembangan kelapa sawit  

 

Kenaikan tiba-tiba harga minyak mentah internasional baru-baru ini 

telah menimbulkan situasi di mana negara-negara pengimpor 

minyak berupaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar 

fosil dan sebaliknya melakukan konversi sebagian dari sumber 

energi ke sumber-sumber energi berkelanjutan. Dalam rangka untuk 

mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan 

meningkatkan ketahanan energi negara ini, bio-energi telah 

dipromosi oleh pemerintah Kamboja. Akibatnya, rencana promosi 

bio-energi telah dimulai, di mana focal point-nya adalah Kantor 

Dewan Menteri.  

 

Produksi bio-fuel di Kamboja masih dalam tahap awal, tetapi 

banyak penelitian telah mengkonfirmasi potensi signifikan untuk 

pengembangan tanaman bio-energi di negeri ini. Namun, sampai 

saat ini belum ada kebijakan untuk pengembangan, produksi atau 

penggunaan bahan bakar nabati (bio-fuel). Sebuah rencana untuk 

produksi bio-fuel untuk sektor transportasi saat ini sedang disusun. 

Sementara itu, pemerintah mempromosikan "Elektrifikasi Pedesaan  

melalui Kebijakan Energi Terbaru" sebagai bagian dari agenda 

kebijakan jangka panjangnya. 

 

 



 

Kotak 1: Profil Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co., 

Ltd. (MRICOP)   

 

MRICOP adalah perusahaan kelapa sawit komersial pertama di 

Kamboja. MRICOP mendapatkan 11.000 hektar lahan di bawah 

konsesi ekonomi untuk jangka waktu sewa tujuh puluh tahun pada 

tahun 1995 dan sudah memiliki rencana investasi sebesar 36 juta 

US dolar, termasuk untuk pembangunan kilang. Perkebunan ini 

terletak 180 km dari Phnom Penh dan 60 km dari provinsi Prah 

Sihanouk. Perusahaan ini mengimpor biji benih-benih kelapa sawit 

dari Kosta Rika, Thailand dan Malaysia.  

 

Minyak sawit mentah (CPO) pertama kali dipanen pada tahun 2003 

dan diproses pada tahun 2004. Produk-produk CPO terutama 

diekspor ke Cina, Malaysia, Sri Lanka dan Singapura. 

 

 

Namun, banyak pejabat tinggi menyoroti ketertarikan pemerintah 

akan penggunaan bio-fuel dalam negeri adalah karena diakibatkan 

oleh berbagai alasan, termasuk untuk memotong biaya impor bahan 

bakar bensin, meningkatkan ketahanan energi, menciptakan 

lapangan kerja dan mengurangi pencemaran. Pemerintah juga telah 

mengumumkan insentif seperti pembebasan pajak impor dan ekspor 

dan menawarkan keringanan pajak yang berarti bagi para permodal 

di bidang produksi bio-fuel.
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Masih belum jelas lembaga pemerintah mana yang akan 

bertanggung jawab khusus untuk pengembangan bio-fuel. Saat ini, 

baru Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta 

Kementerian Perindustrian, Pertambangan dan Energi yang terlibat.  

 

Sampai tahun 2010, Pemerintah Kerajaan Kamboja (RGC) tidak 

terlibat dalam inisiatif penting apa pun untuk mengembangkan 

biodiesel. Namun, RGC baru saja meluncurkan serangkaian diskusi 

untuk mengatasi pengembangan sumber energi terbarukan dan 

diramalkan bahwa RGC akan mempertimbangkan dan mendirikan 

sebuah proyek percontohan untuk mengembangkan biodiesel 



sebagai sumber energi yang penting dan potensial memberikan 

keuntungan untuk Kamboja.  

 

RGC telah mempelajari beberapa proyek pengembangan energi 

terbarukan baik secara mandiri, bekerjasama dengan sektor swasta, 

maupun dengan bantuan internasional. Sebagai salah satu sumber 

pasokan listrik untuk masyarakat pedesaan, penggunaan energi 

terbarukan yang tersedia di tingkat lokal dianggap ideal untuk 

mendukung kegiatan pertanian setempat. 85% dari populasi negara 

ini berada di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses listrik dan 

mayoritas adalah petani miskin. Sumber energi yang tersedia untuk 

mereka dipasok oleh baterai otomotif atau generator solar berukuran 

kecil dan medium yang mahal yang didirikan di kota-kota provinsi.  

 

Sehubungan dengan ini, motivasi pemerintah untuk 

mengembangkan energi berbasis pertanianyang dapat diisi kembali 

(agro-based recoverable energy) didukung oleh fakta bahwa petani 

setempat dapat memperoleh pendapatan dan kemampuan keuangan 

yang berkelanjutan dengan memproduksi tanaman pertanian yang 

dapat dikonversi menjadi bahan bakar. Oleh karena itu, merupakan 

kepentingan nasional untuk mengembangkan bahan bakar yang 

dapat diisi kembali untuk menjalankan generator diesel berukuran 

kecil dan medium, untuk mengurangi penggunaan minyak, kayu 

bakar dan arang sebagai sumber energi, terutama di daerah pedesaan 

yang disebutkan sebelumnya di mana akses ke pasokan listrik 

tersebut tidak memadai.
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Produksi CPO nasional  

 

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor bisnis semakin tertarik 

dengan produksi etanol, terutama yang berasal dari singkong/ubi. 

Singkong merupakan salah satu komoditas ekspor paling penting di 

tahun 2007. Sejauh ini, hampir tidak ada fasilitas produksi bahan 

bakar beroperasi di Kamboja. Perkebunan tanaman energi skala 

besar yang direncakan baru saja dibangun, dengan jarak pagar dan 

singkong sebagai tanaman utama. Kelapa sawit juga telah dipandang 

sebagai salah satu opsi alternatif, meskipun promosi pemerintah 

difokuskan pada PMA skala besar di perkebunan jarak pagar.  

 



Dengan inisiatif untuk mengembangkan perkebunan besar tanaman 

pertanian yang dapat dikonversi menjadi biodiesel, Kelompok 

Reththy Mong patungan dengan Borim Universal dari Korea Selatan 

meluncurkan sebuah proyek di 1994 untuk membuka kebun kelapa 

sawit di atas lahan seluas 11.000 hektar yang diajukan di Provinsi 

Prah Sihanoukville. Tujuan dari perkebunan itu adalah bukan untuk 

menghasilkan biodiesel dari kelapa sawit, melainkan merupakan 

upaya pertama untuk mengembangkan perkebunan minyak nabati di 

Kamboja. Seperti disebutkan oleh HE Chhan Saphan, Sekretaris 

Menteri Negara di Kementerian Pengelolaan Lahan, Perencanaan 

dan Pembangunan Perkotaan (Ministry of Land Management, Urban 

Planning and Construction / MLMUPC), saat pertemuan Kelompok 

Kerja Teknis di bidang Lahan bulan Maret 2007, Mong Reththy 

Investment Kambodia Oil Palm Co (MRICOP) adalah salah satu 

dari ELC yang sukses dimanfaatkan untuk perkebunan pertanian, 

termasuk kelapa sawit.  

 

Pada bulan Juli 2010, masih belum ada data yang tersedia tentang 

produksi minyak  sawit mentah (CPO) nasional, termasuk dari situs 

Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF).
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 Ada 

banyak kekurangan data produksi CPO yang tersedia untuk akses 

publik saat ini.
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 Sejauh ini, hanya satu perusahaan, yaitu Mong 

Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co, Ltd (MRICOP) yang 

sudah disebutkan di atas, yang tampaknya aktif dalam proyek-

proyek perkebunan kelapa sawit (lihat kotak di atas untuk profil 

perusahaan). Pabrik kelapa sawit milik mereka mulai memproduksi 

CPO pada tahun 2003.  

 

Pabrik pengolahan minyak sawit mentah MRICOP adalah pabrik 

pertama di Kamboja yang memproduksi minyak sawit mentah untuk 

konsumsi domestik dan ekspor. Pada tahun 2005, perusahaan ini 

memproduksi 4.000 metrik ton CPO untuk diekspor ke Cina, 

Malaysia, Belanda, Swiss, India, Singapura dan Perancis. Namun, 

seperti yang dinyatakan dalam Forum Sektor Swasta Pemerintah 

Ke-14 bulan Nopember 2008, harga minyak sawit turun dari $1.200 

secara drastis menjadi $400 per ton pada tahun 2008. Sejak itu, 

perusahaan telah mampu menghasilkan dua puluh ton CPO per jam, 

sementara rata-rata proyek ini menghasilkan dua puluh dua ton CPO 

per hektar per tahunnya. Hampir 20.000 ton kelapa sawit diekspor 



ke Malaysia, India, Korea dan Jerman pada tahun 2008
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 dan sejak 

tahun 2009 perusahaan telah mengalihkan fokusnya lebih ke arah 

pasar domestik.  

 

Saat ini, MRICOP mampu memanen lebih dari 350 metrik ton TBS 

(Tandan Buah Segar) per hari dan pabrik CPO-nya dapat 

memproses lebih dari 250 metrik ton per hari.
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 Pabrik pengolahan 

perusahaan, saat ini bekerja dari kapasitas 50%, mampu memproses 

sampai tiga puluh ton per jam dan diperkirakan akan mencapai enam 

puluh ton per jam menjelang tahun 2011.  

 

Dalam pertemuan pada bulan Juni 2010 antara Duta Besar Malaysia 

yang baru untuk Kamboja Mohd Hussein Mohd Tahir Nasruddin 

dan Wakil Perdana Menteri Sok An, Duta Besar menekankan bahwa 

investor Malaysia tertarik untuk berinvestasi di padi, perkebunan 

karet dan perkebunan kelapa sawit di Kamboja.
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Hingga Juli 2010, diperkirakan 232.255 hektar konsesi lahan 

ekonomi telah diberikan kepada empat belas (14) perusahaan untuk 

pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kamboja. Sebagian 

besar dari investasi di bidang perkebunan kelapa sawit ini berasal 

dari Malaysia, Thailand dan China. Mayoritas pemegang sahamnya 

perkebunan kelapa sawit berasal dari China. Karena berbagai alasan 

termasuk tidak sepenuhnya mematuhi rencana pengembangan 

proyek yang telah disepakati dengan pemerintah, sejumlah konsesi 

lahan ekonomi dihentikan. Menjelang bulan Juli 2010, lahan seluas 

145.255 hektar
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 telah ditutupi oleh perkebunan kelapa sawit di 

Kamboja. Di Kamboja, perkebunan kelapa sawit jarang ditanam 

sebagai perkebunan mono kultur melainkan dilengkapi dengan 

tanaman usaha pertanian lainnya termasuk tanaman singkong dan 

pohon karet.  

 

Hanya warga negara Kamboja dapat memiliki tanah (freehold) di 

Kamboja, sementara ELC dapat diberikan kepada perusahaan lokal 

atau asing sebagai sewa (leasehold).  Hukum Pertanahan tahun 2001 

mengijinkan ELC untuk diberikan sampai sembilan puluh sembilan 

tahun tetapi dalam prakteknya MAFF umumnya hanya mengijinkan 

sewa sampai tujuh puluh tahun, yang dapat diperpanjang atas 

permintaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua perusahaan 



konsesi terbagi menjadi perusahaan Kamboja dan perusahaan asing. 

Cina, Malaysia dan Thailand adalah mayoritas investor yang 

menaruh minat di bidang perkebunan kelapa sawit di Kamboja.  

 

 
Gambar 1: Kecenderungan konsesi lahan bruto untuk perkebunan 

kelapa sawit (1995-2010) 

 

Seperti diindikasikan oleh analisa informasi yang diberikan oleh 

MAFF terkait perkebunan kelapa sawit, sembilan dari empat belas 

ELC dimiliki oleh investor asing. Tujuh konsesi dimiliki oleh warga 

negara Cina, dua oleh warga negara Malaysia dan satu tidak 

diketahui. Analisa tersebut juga menunjukkan bahwa setidaknya ada 

dua ELC untuk kelapa sawit telah diberikan melalui koneksi politik 

Kamboja. Senator Reththy Mong adalah direktur MRICOP yang 

telah mendapat konsesi lahan seluas 11.000 hektar di provinsi Prah 

Sihanouk. Anggota senat Sarun, direktur GLOBALTECH Sdn. Bhd, 

Mittapheap-Men Sarun dan Rama Khmer International, telah 

diberikan 20.000 hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit di 

provinsi Ratanakiri. 

 

MRICOP merupakan proyek perkebunan kelapa sawit komersial 

pertama  yang dikenalkan di Kamboja sejak tahun 1995, meliputi 

lahan seluas 11.000 hektar di provinsi Prah Sihanouk, dan 

merupakan usaha patungan dengan tiga mitra asing lainnya. Reththy 



Mong memegang 60% saham perusahaan, sedangkan sisanya dibagi 

antara Borim Universal Co Ltd (Korea Selatan, 20%), Kim Tat 

Kirim Group Pte. Ltd (Singapura, 10%) dan Lavanaland Sdn. Bhd 

(Malaysia, 10%).
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Green Rich Co Ltd telah diberikan konsesi lahan ekonomi seluas 

60.200 hektar, yang terletak di provinsi Koh Kong. Menurut profil 

perusahaan di website MAFF, direktur perusahaan ini adalah  orang 

Cina. Seperti dicatat oleh Chris Lang
17

, perusahaan ini dimiliki oleh 

Freeland Universal Limited, yang terdaftar di British Virgin Islands, 

dan kantornya terletak di Hong Kong. Bulan September 2004, surat 

kabar the Cambodia Daily melaporkan bahwa Asia Pulp and Paper 

(APP) Indonesia berada di balik operasi Green Rich di Kamboja.
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Menurut homepage MAFF, dari keempat belas ELC untuk 

perkebunan kelapa sawit (lihat tabel 1), Cina memiliki investasi 

langsung di sepuluh perusahaan kelapa sawit. Hanya dua perusahaan 

besar milik Malaysia yang berinvestasi secara langsung, yaitu 

TALAM Plantation Holding dan Fortuna Plantation. Dari keempat 

belas perusahaan ini, hanya lima yang dilaporkan masih aktif, 

sedangkan sisanya tidak aktif atau kontrak mereka telah diakhiri 

oleh MAFF.  

 

Pembebasan lahan  

 

Kerangka kerja hukum pembebasan lahan  

 

Pemerintah Kamboja telah memberikan komitmen untuk berbagai 

perjanjian hak-hak asasi manusia, termasuk Konvensi Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional 

tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Internasional tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Selain perjanjian-

perjanjian internasional ini, konstitusi Kamboja juga melindungi 

hak-hak warga negara Kamboja atas lahan, dan kebebasan 

menyatakan pendapat kolektif dan individual. 

 

Pasal 15 UU Pertanahan menyatakan bahwa lahan publik adalah 

tanah yang digunakan untuk kepentingan publik, termasuk sumber 

daya alam, seperti hutan. Tanah milik negara bukanlah lahan publik 



maupun lahan yang dimiliki pribadi atau kolektif berdasarkan UU 

Pertanahan ini. Menurut UU ini, setiap orang yang telah memiliki 

tanah (kecuali bukan tanah publik) tanpa ada sengketa setidaknya 

selama lima tahun sebelum keluarnya UU ini
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 memiliki hak untuk 

memohon sertifikat kepemilikan definitif dari tanah tersebut. 

Mereka yang telah memiliki tanah seperti itu setidaknya selama lima 

tahun dapat memperoleh sertifikat kepemilikan definitif. UU 

Pertanahan berwewenang untuk memberikan konsesi lahan sebagai 

respon terhadap situasi sosial atau ekonomi. Konsesi lahan harus 

didasarkan pada dokumen hukum tertentu, yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang kompeten sebelum pendudukan tanah dimaksud, dan 

juga harus terdaftar pada Kementerian Pengelolaan Tanah, 

Perencanaan dan Pembangunan Perkotaan (MLMUPC). 

 

Konsesi Lahan Ekonomi hanya akan diberikan untuk tanah milik 

negara dan untuk jangka waktu maksimal sembilan puluh sembilan 

tahun. Konsesi ini tidak memberikan hak kepemilikan atas tanah 

tersebut. Namun, selain dari hak untuk mengalihkan tanah, 

pemegang hak konsesi diberikan hak-hak lain yang terkait dengan 

kepemilikan selama masa kontrak. Konsesi lahan ekonomis tidak 

boleh melebihi 10.000 hektar dan konsesi yang diberikan sebelum 

pelaksanaan UU Pertanahan harus dikurangi untuk mematuhi batas 

area ini, meskipun pengecualian dapat diberikan jika pengurangan 

tersebut akan merugikan eksploitasi yang sedang berjalan.
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Pasal 18 UU Pertanahan menyatakan bahwa konsesi tanah yang 

gagal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di atas dinyatakan batal 

dan tidak berlaku, dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam bentuk 

apa pun. Pasal 55 menyatakan bahwa konsesi dapat dicabut oleh 

Pemerintah atas ketidakpatuhan pada persyaratan hukum, dan 

pemegang konsesi tersebut dapat mengajukan banding atas 

keputusan ini. Selain itu, pengadilan dapat membatalkan konsesi 

jika pemegang hak konsesi tidak memenuhi klausul tertentu yang 

ada dalam kontrak. Pasal 62 menyatakan bahwa ELC harus 

dieksploitasi dalam waktu dua belas bulan setelah hak diberikan, 

jika tidak, akan dianggap batal.  

 

Surat Keputusan (Sub-Decree) tentang Konsesi Lahan Ekonomis
21

 

menentukan kriteria, prosedur, mekanisme dan pengaturan 



kelembagaan untuk pemberian ELC. Ini termasuk proses 

pemantauan perkembangan kontrak ELC, meninjau kepatuhan 

konsesi pada UU Pertanahan yang diberikan sebelum pemberlakuan 

Surat Keputusan ini.  

 

Proposal untuk ELC harus dievaluasi berdasarkan berbagai kriteria 

termasuk promosi standar hidup masyarakat lokal, perlindungan 

lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, minimalisasi dampak 

negatif sosial dan penciptaan lapangan kerja.  

 

Surat Keputusan ini menetapkan bahwa MAFF berwenang untuk 

memberikan dan menyetujui proyek-proyek investasi yang 

melibatkan ELC. Gubernur provinsi juga berwenang untuk 

menyetujui konsesi lahan hingga seluas 1.000 hektar per 

perusahaan. Namun, wewenang ini ditarik pada bulan September 

2008 dan sebaliknya diberikan kepada otoritas pusat MAFF, seperti 

pada kasus konsesi lahan dengan luasan yang lebih besar.  

 

MAFF juga menjabat sebuah komite antar-menteri untuk membuat 

keputusan tentang persetujuan pengajuan ELC setelah studi pra-

kelayakan dilakukan. Proposal ELC harus memenuhi analisa 

dampak lingkungan dan sosial yang syaratkan, dan tidak boleh 

melibatkan pemindahan dan penggusuran masyarakat lokal.
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Kecenderungan dalam pembebasan lahan  

 

Konsesi Lahan Ekonomis (ELC) didefinisikan sebagai mekanisme 

bagi pemerintah untuk memberikan tanah milik negara kepada 

penerima konsesi untuk eksploitasi pertanian. Hal ini mengacu pada 

budidaya tanaman pangan atau tanaman industri, peternakan dan 

perikanan, pembangunan pembangkit listrik, pabrik atau fasilitas 

lainnya untuk mengolah bahan mentah pertanian dalam negeri atau 

kombinasi dari beberapa atau semua kegiatan di atas. Tujuan 

pemberian ELC juga termasuk untuk mendatangkan penerimaan 

negara, peningkatan lapangan kerja di pedesaan dan diversifikasi 

peluang mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Surat 

Keputusan menyatakan bahwa setiap investasi ELC harus menerima 

persetujuan dari MAFF tersebut.  

 



Sayangnya, analisa kecenderungan ELC terhambat oleh ketidak-

lengkapan data yang tersedia saat ini. Sampai bulan Juli 2010, hanya 

ELC-ELC yang disetujui pada akhir 2006 yang dilaporkan dan 

diungkapkan oleh MAFF. Awal tahun 2010, di situs MAFF, daftar 

tersebut diperbarui dan memasukkan ELC-ELC yang disetujui 

sesudahnya dan yang dibatalkan. Namun, sembilan perusahaan 

hanya tercantum namanya saja, tanpa rincian lain, sehingga 

membatasi jumlah informasi yang tersedia tentang ELC masing-

masing.  

 

Kamboja tampaknya muncul sebagai eksportir utama dari sumber 

daya alam untuk negara-negara tetangganya. Investor yang tertarik 

berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura dan China. 

Bahkan dengan sedikit informasi yang tersedia, ELC sudah 

kelihatan banyak jumlahnya; delapan puluh tujuh perusahaan 

dinyatakan sah per April 2010. Situs MAFF melaporkan pembatalan 

empat puluh lima ELC. Namun, hanya dua belas di antaranya yang 

diposkan di website. Tampaknya ketiga puluh tiga ELC lainnya 

yang dibatalkan tidak akan pernah muncul di situs MAFF. Total 

lahan untuk kedelapan puluh tujuh ELC yang tersisa adalah 

1.081.245 hektar (dari 18 juta hektar di Kamboja secara 

keseluruhan).  

 

Sampai saat ini, empat belas perusahaan telah diberikan total 

232.255 hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit (lihat tabel 1). 

Menjelang Juli 2010, hanya lima perusahaan menduduki 98.155 

hektar yang masih beroperasi di mana dua perusahaan yang 

menempati 56.700 hektar belum menunjukkan perkembangan yang 

signifikan dalam kegiatan mereka. Singkatnya, total lahan seluas 

150.210 hektar ELC mencakup perkebunan kelapa sawit di 2010.  

 

Tabel 1: Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kamboja 

 

Provinsi Nama 

perusahaan 

Tahun 

Pemberian 

Izin 

Luas Status saat 

ini 

Kampot Camland  Co 

Ltd 

2000 16.000 Beroperasi 

Kampot Shing yu 1996 10.000 Dihentikan 



komersil tahun 2005 

Kampot Cambodia 

Tapioca 

1999 5.100 Dihentikan 

tahun 2005 

Kampot China 

Evergreen 

Cambodia 

Aglicultural 

Development 

1998 4.000 Dihentikan 

tahun 2005 

Koh Kong TALAM 

Plantation 

Holding SDN 

BHD 

1998 36.700 Dihentikan 

tahun 2006 

Koh Kong Cambodia 

Palm Oil 

1999 15.200 Dihentikan 

tahun 2000 

Koh Kong Chung Shing 

Cambodia 

1996 16.000 Dihentikan 

tahun 2005 

Koh Kong Green Rich 

Co. Ltd 

1998 60.200 Beroperasi 

Kampong 

Speu 

Henan 

(Cambodia) 

Economic 

Trade 

development 

Zone 

1999 4.100 Dihentikan 

tahun 2010 

Kampong 

Speu 

The 

cambodia 

Haining Co. 

Ltd 

1998 23.000 Dihentikan 

tahun 2010 

Kampong 

Speu 

Fortuna 

Plantation 

(Cambodia) 

Ltd 

2009 7.955 Beroperasi 

Pursat Ratanak 

Visal 

Development 

Co, Ltd 

1999 3.000 Beroperasi 

Ratanakiri Global Tech 

Sdn, Bhd 

1999 20.000 Tidak ada 

aktifitas 



Rhama 

Khmer 

Internasional 

dan Men 

Sarun 

Friendship 

Prah 

Sihanouk
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Mong 

Reththy 

Investment 

Oil Palm 

Cambodia 

Co.,Ltd 

1995 11.000 Beroperasi 

Total 14  232.255  

 

 

Wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit utama 

 

Kamboja memiliki jumlah lahan terbatas yang cocok untuk 

pertumbuhan kelapa sawit yang membutuhkan iklim hutan tropis 

dengan curah hujan lebih dari 3.000 mm per tahun. Iklim Kamboja 

membuat negara ini lebih cocok untuk perkebunan jarak pagar 

sebagai bahan baku untuk bio-diesel fuel (BDF).
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Pada tahun 1995, 20.000 hektar lahan konsesi untuk menanam 

perkebunan kelapa sawit di kabupaten O'Yadao, provinsi Ratanakiri, 

diberikan kepada sebuah usaha patungan GLOBALTECH Sdn. Bhd 

(Malaysia) dan perusahaan Kamboja Mittapheap-Men Sarun dan 

Rama Khmer International. Namun, uji coba kebun pada tahun 1996 

ternyata gagal total dan lahan yang telah dibuka oleh perusahaan 

dibiarkan terlantar. Perusahaan kemudian memulai perkebunan kopi, 

dan membangun bendungan untuk menyediakan air untuk mengairi 

perkebunan.
25

 Perusahaan Kamboja Haining, yang diberi konsesi 

lahan seluas 23.000 hektar di provinsi Kampong Speu, juga tidak 

membuat kemajuan yang signifikan setelah uji coba perkebunan 

kelapa sawit mereka di daerah tersebut gagal tahun 1998.  

 

Saat ini, kelapa sawit ditanam terutama di wilayah selatan Kamboja, 

terutama di tiga provinsi pegunungan sepanjang zona pantai; 

Kampong Speu, Koh Kong, dan Preah Sihanouk (lihat peta di 



bawah). Perkebunan kelapa sawit yang menempati ribuan hektar di 

zona pesisir baru menikmati keberhasilan yang terbatas. Rencana 

awal menyiapkan kilang untuk memproduksi minyak goreng tidak 

tercapai; sebaliknya benih-benih dikumpulkan dan diekspor ke 

Malaysia dan Kamboja mengimpor minyak goreng bebas pajak. 

Jumlah pekerja tidak banyak karena upah rendah dan kurangnya 

infrastruktur pemukiman. Contoh ini menggarisbawahi pentingnya 

komitmen yang berkesinambungan dari perusahaan investasi dan 

perlunya harga global yang tinggi untuk memastikan keberhasilan 

usaha komersial seperti perkebunan kelapa sawit. 

 

 
Gambar 2. Lokasi perkebunan ELC di Cambodia 

 

Dampak-dampak sosial dan lingkungan  

 

Sering dilaporkan bahwa ELC memiliki dampak negatif terhadap 

hak asasi manusia dan mata pencaharian masyarakat pedesaan yang 

bergantung pada hutan dan sumber daya alam untuk kelangsungan 

hidup mereka. Umumnya keprihatinan yang dikutip termasuk 



perambahan pada lahan pertanian dan penggembalaan, hilangnya 

mata pencaharian adat, hilangnya akses ke hasil hutan bukan kayu 

dan kerusakan lingkungan.  

  

UU Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam 

mensyaratkan adanya analisa dampak lingkungan pada semua 

proyek dan kegiatan swasta dan publik pemerintah. Menurut 

ketentuan Surat Keputusan tentang Proses Analisa Dampak 

Lingkungan, pihak yang bertanggung jawab harus melaksanakan 

Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk jangka waktu enam bulan 

kalender, terhitung dari tanggal konfirmasi MoE tentang laporan 

AMDAL mereka. Setidaknya dalam dua tahun setelah pengumuman 

Surat Keputusan ini, pihak yang bertanggung jawab harus 

mengumpulkan laporan AMDAL mereka dan mengirimkannya ke 

Dinas Lingkungan Kota/Provinsi (PEO) untuk diperiksa dan 

disetujui.
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 Namun, Surat Keputusan ini tidak menjelaskan 

bagaimana tepatnya AMDAL harus dilakukan, berapa lama periode 

waktunya, dan menurut indikator dan standar evaluasi apa.  

 

Laporan the United Nations Office of the High Commisioner for 

Human Rights (UNOHCHR) bulan Juni 2007 mengangkat isu 

penebangan kayu berharga dalam lahan konsesi kelapa sawit Green 

Rich di Koh Kong. Pada awal tahun 2005, Kementerian Lingkungan 

Hidup mengajukan gugatan terhadap perusahaan atas pelanggaran 

ketentuan kontrak dengan melakukan penebangan di luar daerah 

konsesi dan menghancurkan ratusan hektar hutan di taman nasional 

Botum Sarkor di provinsi Koh Kong
27

. Tindakan hukum terhadap 

Green Rich juga diambil karena perusahaan gagal untuk 

menyerahkan laporan AMDAL-nya kepada Kementerian 

Lingkungan Hidup.
28

 Tindakan perusahaan dipandang sebagai 

contoh utama dari sebuah konsesi yang memanfaatkan status 

perkebunan untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan 

milik taman nasional.  

 

Konflik-konflik tanah: pelanggaran hak asasi manusia, 

masyarakat adat dan perampasan tanah  

 

Pemerintah Kerajaan Kamboja telah memberikan ratusan ribu hektar 

lahan sebagai ELC untuk hutan tanaman industri khususnya. 



Hasilnya memiliki dampak yang parah pada hutan, masyarakat lokal 

dan pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan 

perkebunan.  

 

Cuma sedikit kasus yang semata-mata berhubungan dengan 

perkebunan kelapa sawit, karena konsesi lahan skala besar untuk 

perkebunan lainnya seperti karet, jati, kopi dan jambu mete juga 

menimbulkan masalah serupa terhadap masyarakat lokal di 

Kamboja. Perusahaan menyewa lahan dari pemerintah di pedesaan 

dan mempekerjakan pekerja dari desa dan yang sering adalah 

pekerja migran. Masyarakat lokal hampir tidak pernah diajak 

konsultasi dan dalam banyak kasus warga diusir dengan kasar dari 

tanah mereka untuk pembukaan perkebunan-perkebunan ini.  

 

Salah satu kekhawatiran terbesar dari NGO internasional adalah 

meningkatnya permintaan akan konsesi yang akan mengarah pada 

legalisasi perampasan tanah dari penduduk kawasan termiskin 

pedesaan. Data yang tersedia mengenai perampasan tanah di 

Kamboja terbatas dan kasus-kasus yang terjadi amat luas, karena 

banyak daerah yang mengalami redistribusi tanah yang 

melumpuhkan hak masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan.
29

 

Karena data empiris non-spekulatif terbatas, kerja lapang untuk 

mengungkapkan data sebenarnya merupakan sebuah kebutuhan. 

Sebuah analisa rinci tentang situasi masyarakat miskin desa yang 

tanahnya dirampas amat penting untuk memahami apakah mereka 

benar-benar mendapat manfaat dari bentuk-bentuk redistribusi tanah 

ini.
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Perampasan tanah menyebabkan dan memperburuk konflik dan 

perebutan akses dan hak atas sumber daya alam antara perusahaan 

dan masyarakat lokal.
31

 ELC telah membawa dampak yang 

menghancurkan terhadap masyarakat adat dan masyarakat setempat, 

namun masyarakat adat adalah yang paling rentan, meskipun hak-

hak mereka atas kepemilikan tanah kolektif dilindungi dalam UU 

Kamboja.
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Seperti dikutip dalam publikasi Watershed oleh Chris Lang, pada 

tahun 2007, Yash Ghai, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB 

untuk Hak Asasi Manusia di Kamboja, menulis,  



 

"Jelas bahwa ELC tidak memiliki manfaat nyata di daerah 

pedesaan tetapi telah merampas sumber mata pencaharian 

penting masyarakat, sehingga memperberat dan 

memperburuk situasi mereka yang sudah sulit. Jelas 

bahwa pemberian konsesi lahan ekonomi telah 

meningkatkan akumulasi properti dan kekayaan di tangan 

mereka yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi.”
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Di atas kertas, kontrak untuk ELC di Kamboja tidak melanggar hak 

tanah dan penggunaan lahan petani karena kontrak ELC hanya 

diberikan di atas tanah negara. Namun, kategorisasi daerah sebagai 

tanah negara tidak mencerminkan realitas. Konsesi Lahan Ekonomis 

mencakup sawah,  ladang, lahan penggembalaan, air dan sumber 

daya hutan masyarakat.
34

 Definisi yang dibuat negara akan tanah 

sebagai marjinal, menganggur atau terdegradasi/rusak telah 

menimbulkan "representasi yang sangat kasar akan hak aktual yang 

ada atas tanah, kadang-kadang menyesatkan".
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Dengan demikian, merupakan asumsi yang salah mengandaikan 

bahwa tanah seperti itu tersedia dan cocok untuk eksploitasi. Pada 

kenyataannya, tanah ini sering kali telah dihuni, ditutupi hutan lebat 

atau dimanfaatkan sebagai sumber daya manfaat komunal. 

Akibatnya, kategorisasi tanah yang digunakan pemerintah yang 

mengabaikan praktek-praktek penggunaan lahan yang sesungguhnya 

menghasilkan perampasan milik kaum miskin pedesaan. Dengan 

mendefinisikan tanah sebagai marjinal, menganggur atau rusak, 

negara bisa mendapatkan keuntungan dengan menyewakan atau 

mengontrakkan lahan kepada kepentingan-kepentingan pemodal 

untuk pengembangan pertanian dan eksploitasi sumber daya. 

Perampasan tanah milik warga Kamboja ini adalah hasil dari 

kebijakan pertanahan negara secara yang tidak adil menyatakan 

lahan sebagai marjinal dan kurang produktif.
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Selain itu, meskipun properti milik negara dan swasta dibedakan 

dalam UU Pertanahan tahun 2001, sampai saat ini, identifikasi, 

pemetaan, dan pendaftaran tanah negara belum dilakukan. 

Pemerintah jarang membedakan antara tanah publik dan tanah milik 

negara ketika menyatakan bahwa warga desa tinggal secara ilegal di 



atas tanah negara. Oleh karena itu, warga desa dapat secara legal 

digusur untuk kepentingan ELC atau kepentingan investasi swasta. 

Karena tidak ada informasi publik tentang apa yang dimaksud lahan 

publik itu, sulit bagi para penghuni untuk mempertanyakan klaim 

negara bahwa mereka tinggal di atas properti negara.
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Surat Keputusan tahun 2005 tentang Pengelolaan Tanah Negara 

menyatakan bahwa tanah negara harus dipetakan dan informasi ini 

harus dimasukkan ke dalam database pusat yang dapat diakses oleh 

publik. Hal ini tidak dilaksanakan secara sistematis atau transparan 

di Kamboja karena lahan yang luas dipilih dan diklasifikasikan 

pemerintah sebagai tanah negara swasta sehingga mereka dapat 

dialihkan atau disewakan kepada pihak swasta.
38

 Selain itu, 

kepastian penguasaan lahan bagi masyarakat pedesaan tidak cukup 

memadai karena para perampas tanah dapat melegitimasi 

penggusuran dengan menyatakan bahwa mereka menempati tanah 

negara secara ilegal. Informasi tidak dapat diverifikasi karena 

pendaftaran tanah negara belum dilaksanakan. Penetapan ini dibuat 

secara ad hoc dan saat ada minat investasi di suatu daerah.
39

  

 

Sifat ambigu dari status tanah dan kemudahan pengalihan tanah 

publik (seperti hutan, lahan bera atau tanah non-pribadi) menjadi 

tanah negara telah memudahkan perampasan tanah di daerah 

pedesaan Kamboja. Negaralah yang menentukan siapa yang dapat 

memiliki akses terhadap pendaftaran tanah, sertifikat apa yang 

diakui, dan bagaimana sumber daya hutan dapat dimanfaatkan. 

Kaum miskin pedesaan tidak termasuk di sini karena adanya 

kesenjangan kekuasaan dalam sistem tata kelola tanah.
40

 Contoh-

contoh berikut menggambarkan sifat pengembangan kelapa sawit 

seperti yang dialami oleh penduduk lokal dan petani kecil.  

 

Pada tahun 1997, MRICOP menanami lahan seluas 3.800 hektar 

dengan kelapa sawit. Dengan bantuan dari Kotamadya Phnom Penh, 

sembilan puluh keluarga yang dinyatakan tinggal di Phnom Penh 

secara ilegal dipindahkan untuk dipekerjakan di daerah perkebunan 

yang terletak di sepanjang salah satu jalan negara (National Route 

4). Perusahaan berjanji untuk memberi mereka dua hektar bidang 

lahan untuk perkebunan pribadi mereka. Menurut penduduk desa di 

daerah tersebut, tanah yang digunakan untuk perkebunan kelapa 



sawit termasuk hutan dan lahan pertanian. Sekitar 300 keluarga yang 

tinggal di desa Tanei, yang bersebelahan dengan perkebunan, 

dilaporkan kehilangan lahan pada waktu itu karena diambil untuk 

perkebunan tersebut.
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 Akibatnya, penduduk desa tersebut pindah ke 

daerah yang bersebelahan dengan jalan negara (national route) dan 

banyak dari mereka kini mencari nafkah dengan menjual minuman 

dan buah-buahan dari toko-toko kecil di sepanjang jalan.  

 

Menurut hasil investigasi lapangan Chris Lang sejak tahun 2001, 

beberapa warga desa merasa tertipu oleh perusahaan untuk 

menyerahkan tanah mereka karena mereka tidak pernah menerima 

kompensasi apapun dari perusahaan. Namun, dalam laporan yang 

sama, juga disebutkan bahwa beberapa warga desa menerima uang 

untuk tanah mereka, tetapi tidak untuk pohon-pohon mereka. 

Masalah ini berlangsung selama dua tahun tanpa penyelesaian, 

terutama yang berkaitan dengan dua hektar tanah yang dijanjikan 

kepada pekerja perkebunan. Perusahaan masih mengklaim bahwa 

tanah yang diberikan adalah tanah kosong, tetapi masyarakat 

setempat telah mengajukan protes, yang berujung pada berbagai 

tindak kekerasan. Bulan Februari 2001, sekitar 6.500 pohon kelapa 

sawit yang ditanam perusahaan dibakar, menyebabkan biaya 

kerusakan sekitar 70.000 US dolar.
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 Sementara itu, sebagian besar 

keluarga yang dipindahkan tidak memiliki pekerjaan. Mereka 

mencari nafkah dengan mengumpulkan kayu bakar di hutan terdekat 

untuk dijual di Phnom Penh dan sebagian telah pindah kembali ke 

Phnom Penh untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.  

 

Kasus serupa juga terjadi di provinsi Kampot awal bulan Juni 2009, 

ketika sekitar 300 penduduk desa bersenjatakan kapak dan pisau 

berkumpul untuk memprotes Camland Company, mengklaim 

perusahaan itu membuka lahan mereka tanpa persetujuan mereka. 

Perusahaan ini memiliki izin lisensi tujuh puluh tahun dari 

pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit namun 

masyarakat mengklaim daerah konsesi tersebut sebagai tanah 

leluhur mereka yang telah mereka tempati turun temurun. 

Masyarakat setempat mengancam untuk membakar buldoser-

buldoser perusahaan jika pihak perusahaan tidak menghentikan 

kegiatannya. Sampai saat ini, lebih dari 3.000 hektar lahan telah 

dibuka dan perusahaan melakukan pembalasan dengan meminta 



para pemrotes untuk memperlihatkan dokumen bukti klaim 

mereka.
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Dalam beberapa kasus yang ekstrim, tuntutan pidana telah diajukan 

terhadap masyarakat lokal yang memprotes dampak kerusakan 

akibat konsesi perkebunan kelapa sawit. Namun, sistem peradilan 

belum digunakan untuk menegakkan hak masyarakat lokal sehingga 

perusahaan yang terang-terangan melanggar hukum tidak dapat 

dimintai tanggung jawabnya atas kegiatan mereka. Bulan Desember 

2005, tiga aktivis masyarakat didakwa dengan tuduhan penghasutan 

dan perusakan properti milik Ratanak Visal Concession Company. 

Perusahaan mengajukan pengaduan setelah aktivis masyarakat 

menandatangani sebuah petisi kepada pemerintah daerah atas nama 

komunitas yang terkena dampak ketika perusahaan menutup sebuah 

sungai kecil yang amat penting bagi irigasi sawah mereka.  

 

Konsesi-konsesi lain diberikan di atas tanah adat untuk 

pengembangan perkebunan kelapa sawit distrik di O'Yadao, 

Ratanakiri. Tahun 1996, sebuah perusahaan patungan, 

GLOBALTECH Sdn. Bhd, Mittapheap-Men Sarun dan Rama 

Khmer International, diberi konsesi lahan seluas 20.000 hektar 

untuk perkebunan kelapa sawit yang tepat terletak di tengah-tengah 

tanah yang dihuni oleh masyarakat dataran tinggi. Masyarakat lokal 

tidak diajak bicara, 4.500 orang dilaporkan digusur dari tanah 

mereka dan lapangan pekerjaan disediakan oleh perusahaan hanya 

untuk 400 pekerja,
44

 yang sebagian direkrut untuk membuka lahan 

dan hutan. Karena kelapa sawit ternyata tidak cocok dengan kondisi 

iklim daerah itu, perusahaan mulai menanam kopi sebagai gantinya. 

Sebuah bendungan untuk menyediakan air untuk mengairi kebun 

kopi dibangun akibat kekeringan yang melanda daerah tersebut. 

Lahan masyarakat setempat yang terendam dibeli oleh perusahaan 

dengan harga yang amat rendah (US$52 per hektar) karena mereka 

diberitahu bahwa, bagaimana pun juga, perusahaan akan mengambil 

tanah itu bahkan meskipun mereka menolak untuk menjualnya.
45

 

 

Upaya-upaya untuk mendapatkan kompensasi atas ketidakadilan 

yang diperparah oleh perampasan tanah di Kamboja gagal karena 

para petani nyaris tidak memiliki pilihan untuk berhasil melawan 

sistem.
46

 Karena penentangan terang-terangan dihadapi dengan aksi 



brutal oleh militer dan polisi yang dikontrak di Kamboja, bersuara 

lantang menentang para pejabat pemerintah atau orang yang 

memiliki koneksi yang kuat untuk negara dapat menempatkan 

masyarakat, keluarga mereka, dan seluruh desa dalam bahaya 

kerugian jasmani, penggusuran, dan penangkapan.
47

 Namun, 

meskipun ada risiko-risiko ini, terjadi peningkatan jumlah kasus di 

mana masyarakat setempat terang-terangan menantang perampasan 

tanah dan sistem yang mempromosikan pengambilaihan tanah 

sebagai pengembangan ekonomi pedesaan. Di sisi lain, kebanyakan 

petani menolak pengambilalihan tanah mereka yang dilakukan lewat 

penipuan dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
48

 Saat ini 

di Kamboja, resistensi atas perampasan tanah pengembangan 

perkebunan kelapa sawit sering terjadi setiap hari, sering dalam 

bentuk oposisi terbuka, tidak terorganisir dan tidak terstruktur oleh 

kaum miskin pedesaan. Ketegangan yang semakin meningkat, 

terutama dalam perebutan tanah antara modal dan kaum miskin 

pedesaan, juga dapat mengakibatkan munculnya politik advokasi 

dalam waktu dekat.
49

  

 

Isu-isu lain terkait perkebunan  

 

Penggunaan sebagian ELC untuk produksi pertanian tampaknya 

tetap berada pada tingkat spekulatif. Beberapa perusahaan 

kekurangan modal untuk mengkonversi ELC mereka menjadi usaha 

pertanian. Lainnya berkonflik dengan para pemangku kepentingan 

lain mengenai hak atas tanah, terutama dengan masyarakat lokal, 

dan tidak mampu melaksanakan rencana-rencana mereka.  

 

Klaim atas lahan yang tumpang tindih dilakukan baik oleh 

masyarakat lokal maupun orang-orang berpengaruh yang membeli 

tanah dari masyarakat lokal ini atau yang diberikan tanah oleh 

pemerintah. Menurut laporan sengketa lahan dari database NGO 

Forum on Cambodia tahun 2009, 108 kasus yang diidentifikasi 

terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan 

perkebunan, pencarian dukungan pemimpin setempat melalui iming-

iming imbalan finansial dan intimidasi terhadap aktivis menentang 

pembangunan perkebunan.
50

 Penyelesaian konflik-konflik tersebut 

sangatlah sulit, seperti tercermin dalam kenyataan bahwa banyak 

konflik tanah telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. 



 

Kerangka kerja hukum dan regulasi untuk memberikan ELC jelas 

jauh dari ketat. Analisa dampak lingkungan dan analisa dampak 

sosial tidak dilaksanakan dan ditegakkan dengan benar sesuai 

dengan Surat Keputusan tentang Konsesi Lahan Ekonomis. Hanya 

lembaga konsultan yang diakui oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup yang diizinkan untuk melakukan AMDAL. Namun, analisa-

analisa ini tidak dapat diandalkan karena mereka cenderung hanya 

menjadi aksi contreng-mencontreng kotak isian.
51

  

 

Sebuah tinjauan terhadap website MAFF menemukan bahwa banyak 

perusahaan konsesi kelapa sawit melakukan implementasi kontrak 

atau rencana usaha mereka secara lambat atau tidak serius. Sangat 

sedikit tampaknya proyek yang serius dan penuh komitmen dalam 

menerapkan proposal pengembangan industri pertanianmereka, 

seperti ditegaskan dalam pertemuan Technical Working Group on 

Land pada bulan Maret 2007.
52

 Hal ini antara lain telah 

mengakibatkan perampasan tanah secara ilegal, yang menyebabkan 

konflik yang akan sulit dan memakan waktu untuk diselesaikan.  

 

Penduduk setempat tampaknya mengalami masalah keuangan yang 

lebih buruk dari sebelumnya, meskipun sebagian menerima manfaat 

sementara dari proyek-proyek ELC. Suku minoritas yang dirugikan 

yang tinggal di dataran tinggi terpencil khususnya telah kehilangan 

praktek-praktek tradisional mata pencaharian mereka, dan tidak ada 

alternatif yang tersedia untuk mereka saat ini. Sebuah contoh 

gambaran dari situasi ini adalah kasus Globaltech Sdn. Bhd., 

Mittapheap-Men Sarun dan Rama Khmer International yang telah 

dijelaskan sebelumnya, yang mendapat konsesi lahan seluas 20.000 

hektar untuk perkebunan kelapa sawit di Ratanakiri.  

 

Informasi resmi yang berkaitan dengan kondisi kerja di perkebunan 

kelapa sawit sangat kurang. Sejauh ini, satu-satunya informasi yang 

tersedia adalah yang dikumpulkan oleh NGO hak asasi manusia dan 

studi-studi independen lainnya. Memang, seperti yang dilaporkan 

oleh Chris Lang, kondisi kerja pekerja untuk Green Rich benar-

benar mengerikan.
53

 Perusahaan menyewa penebang dari wilayah 

timur laut lain. Laporan Chris mengklaim bahwa pihak sub-

kontraktor menggelembungkan harga makanan bagi para pekerja 



dan pekerja banyak menemukan diri mereka harus bergantung pada 

pinjaman uang hutang dan makanan untuk bertahan hidup. Ada 

cukup banyak pekerja melarikan diri, berenang melintasi sungai di 

malam hari dan berjalan puluhan kilometer melalui hutan bakau 

untuk menghindari kondisi yang eksploitatif ini. 

 

Dalam beberapa kasus, pekerja datang dari daerah lain untuk hidup 

dan bekerja dengan perusahaan konsesi. Salah satu contoh dari 

kasus ini adalah contoh dari MRICOP di provinsi Prah Sihanouk. 

Awal tahun 1999, Kotamadya Phnom Penh, bekerjasama dengan 

perusahaan tersebut, memindahkan sembilan puluh sembilan (99) 

keluarga yang secara ilegal tinggal di belakang kedutaan Rusia ke 

Monorom 1, sebuah desa baru yang bersebelahan dengan lahan 

MRICOP. Orang-orang ini dijanjikan pekerjaan di perkebunan 

kelapa sawit bersama-sama dengan rumah baru. Kotamadya 

membangun sekolah dan pasar. Namun, seperti dilaporkan Chris 

Lang, hanya sekitar lima puluh orang yang benar-benar mendapat 

pekerjaan di perusahaan. Bulan Juni 2001, dilaporkan bahwa para 

pekerja migran dapat bebas melakukan apapun yang mereka 

inginkan untuk mencari nafkah, sementara perusahaan itu sendiri 

bahkan tidak mengetahui berapa banyak penduduk desa yang 

bekerja untuk mereka.
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Menjelang tahun 2001, usaha patungan kelapa sawit itu masih 

belum mendapatkan keuntungan apa pun. Meskipun buah-buah yang 

pertama sudah dipanen, tidak ada pabrik untuk mengolahnya. Dalam 

laporannya, Chris Lang menekankan fakta bahwa perusahaan telah 

gagal total dalam memberikan manfaat bagi masyarakat lokal atau 

orang-orang dipindahkan dari Phnom Penh. Masyarakat di sekitar 

daerah perkebunan telah kehilangan akses mereka ke lahan dan 

hutan, dan semua ini tanpa ada kompensasi. Dari semua pekerja 

migran yang pindah dari Phnom Penh dan dijanjikan pekerjaan di 

perusahaan, hanya segelintir telah menerima pekerjaan dan tidak ada 

yang menerima tanah yang dijanjikan perusahaan.  

 

Standar dan norma-norma nasional  

 

Meskipun Pemerintah Kerajaan Kamboja memiliki kebijakan untuk 

mempromosikan bio-energi untuk mengurangi ketergantungan 



Kamboja pada minyak impor, masih belum ada agenda khusus 

untuk pengembangan kelapa sawit. Seperti dilaporkan oleh sumber 

media lokal, MAFF tidak secara khusus mendorong proyek-proyek 

kelapa sawit karena proyek-proyek tersebut dipandang tidak banyak 

memiliki manfaat positif. Bahkan MRICOP juga telah memperluas 

proyek perkebunan mereka dengan fokus pada singkong.  

 

Sejak bulan Juli 2010, belum ada informasi yang tersedia mengenai 

keanggotaan dari perusahaan mana pun di Kamboja di Roundtable 

on Sustainable Palm Oil (RSPO). Namun, prinsip-prinsip RSPO dan 

kriteria yang berkaitan dengan masyarakat adat, masyarakat lokal, 

buruh dan petani, standar dan norma masyarakat secara teori sejalan 

dengan kerangka hukum yang ada di Kamboja, termasuk UU dan 

hukum-hukum internasional. Selain itu, kertas posisi dan pernyataan 

NGO yang dibuat saat pertemuan Cambodia Development 

Cooperation Forum (CDCF) memberikan sumber lain yang dapat 

digunakan CSO untuk mengangkat keprihatinan mereka tentang 

dampak dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat di tingkat 

lokal.  

 

Konstitusi Kamboja menyatakan bahwa semua warga memiliki hak 

yang sama, tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa atau 

keyakinan. Masyarakat adat dianggap sebagai warga negara 

Kamboja. Kamboja telah menandatangani sejumlah instrumen 

internasional yang melindungi hak asasi manusia yang diratifikasi 

sejak 1992, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya. Pasal 31 dari Konstitusi Kamboja juga 

menyatakan bahwa Kamboja mengakui dan menghormati konvensi 

PBB yang berkaitan dengan hak asasi manusia.  

 

Menanggapi hal ini, NGO internasional dan lokal telah 

menghasilkan sejumlah laporan yang terkait dengan dampak 

perkebunan kelapa sawit terhadap mata pencaharian, hak, sumber 

daya dan pilihan masyarakat lokal. Mengacu pada ELC dengan lebih 

luas, Komite bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menulis 

dalam Observasi Penutup-nya tahun 2009  bahwa Komite ini  
 

"merasa prihatin dengan laporan bahwa peningkatan 

konsesi lahan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, 



bahkan dalam kawasan lindung, adalah faktor utama dari 

degradasi sumber daya alam, yang secara negatif telah 

mempengaruhi ekologi dan keanekaragaman hayati, 

mengakibatkan penggusuran masyarakat adat dari tanah 

mereka tanpa kompensasi yang adil dan pemukiman 

kembali, dan hilangnya mata pencaharian bagi 

masyarakat pedesaan yang tergantung pada sumber daya 

lahan dan hutan untuk kelangsungan hidup mereka.”55 
 

Menanggapi kegiatan ELC, masyarakat menyerukan aksi untuk 

melindungi mata pencaharian mereka. Mereka memobilisasi diri 

untuk memberitahukan kepada para pemegang konsesi dan pihak 

berwenang tentang dampak dari kegiatan-kegiatan ini melalui petisi 

dan protes publik. Dalam beberapa kasus, dijanjikan akan ada 

tindakan-tindakan  untuk menyelesaikan konflik, namun tidak 

pernah direalisasikan.  

 

Jendela kesempatan lain untuk komunitas NGO Kamboja agar 

terlibat dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja dalam rangka 

mengatasi isu-isu ini adalah melalui kertas posisi NGO
56

 yang 

dipresentasikan saat acara tahunan Forum Kerjasama Pembangunan 

Kamboja.
57

 Kertas posisi ini memberikan pengamatan dan 

rekomendasi kebijakan berdasarkan kinerja pemerintah terhadap 

Indikator Pemantauan Bersama (JMIs) dan Rencana Pembangunan 

Strategis Nasional (NSDP) yang disusun pemerintah. Meskipun 

pernyataan-pernyataan NGO jarang sekali menyebut isu-isu kelapa 

sawit secara langsung, pernyataan tahun 2010 ini menegaskan 

bahwa "ELC adalah akar penyebab bencana kehutanan dan konflik 

tanah di negeri ini, umumnya dengan dampak negatif pada 

masyarakat yang terkena dampak.”
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 Pernyataan itu juga meminta 

pemerintah untuk memastikan pengungkapan publik dan update 

berkala teratur dari buku log ELC, terutama yang berkaitan dengan 

perkembangan kegiatan perusahaan perkebunan.  

 

Dalam pernyataan yang sama, NGO yang bergerak di isu-isu 

konservasi, perlindungan lingkungan, dan perubahan iklim 

menyatakan keprihatinan mereka bahwa tidak ada cukup perhatian 

yang diberikan terhadap kualitas AMDAL yang dilaksanakan untuk 

proyek-proyek pembangunan. Mereka merekomendasikan agar 

pemerintah meninjau kembali proyek-proyek ELC yang saat ini 



sedang berlangung atau yang beroperasi tanpa AMDAL dan 

menangguhkan proyek-proyek ini sampai laporan AMDAL mereka 

diserahkan.  

 

Rekomendasi  

 

• Untuk mengungkapkan dan menyediakan bagi publik semua 

informasi yang berhubungan dengan ELC, dan khususnya untuk 

produksi minyak sawit. Informasi ini harus mencakup lokasi 

perkebunan kelapa sawit dengan koordinat geografisnya, luas 

lahan yang digunakan, status perkembangan produksi minyak 

sawit, kapasitas produksi dan pasar ekspor yang ditargetkan. 

 

• Untuk memastikan bahwa semua konsesi sepenuhnya mematuhi 

ketentuan-ketentuan  Hukum Pertanahan dan Surat Keputusan 

(Sub-decree) tentang Konsesi Lahan Ekonomis.  

 

•      Untuk menjamin partisipasi efektif masyarakat lokal melalui 

konsultasi sebelumnya dan konsultasi publik.  

 

•      Untuk memastikan bahwa analisa dampak lingkungan dan 

sosial dibuat sebelum pemberian konsesi lahan.  

 

•      Untuk memastikan bahwa konsesi lahan kebun sawit tidak 

diberikan di atas tanah hutan dan bahwa hak penggunaan lahan 

adat masyarakat lokal dilindungi. 
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