
 
 

 

Jeremy Goon 

Group Head of Corporate Social Responsibility 

Wilmar International (Group) 

56 Neil Road 088830 

Singapore 

 

14 Mei 2013 

 

Re: Keluhan mengenai perjanjian penjualan Anak Perusahaan Wilmar Group, PT 

Asiatic Persada (Jambi, Indonesia) ke Prima Fortune International Ltd dan PT Agro 

Mandiri Semesta tanpa konsultasi dan informasi sebelumnya kepada masyarakat Suku 

Anak Dalam (SAD) yang saat ini terlibat dalam proses mediasi CAO-IFC bersama 

dengan Pemerintah Provinsi Jambi (Joint Team Mediation) dan koalisi penanda tangan 

pengaduan 

 

 

Kepada yang terhormat 

Bapak Jeremy Goon, 

 

Kami atas nama masyarakat yang terkena dampak dari Sungai Beruang dan Pinang Tinggi, 

dengan hormat kami mengajukan keluhan ini kepada Anda mengenai kesepakatan penjualan 

Anak Perusahaan Wilmar Group, PT Asiatic Persada (Jambi, Indonesia) ke Prima Fortune 

International Ltd dan PT Agro Mandiri Semesta. 

 

Sejak konsorsium LSM yang bersangkutan mengajukan keluhan dengan International 

Finance Corporation (IFC) Compliance Advisory Ombudsman (CAO) tahun 2007 tentang 

pelanggaran serius Standar Kinerja IFC oleh klien Wilmar, dan Ombudsman telah mampu 

menyelesaikan sengketa lahan di tiga areal konsesi di Kalimantan Barat (Senujuh dan 

Sajingan Kecil) dan Riau (Pangean).
1
 Sementara itu, masih ada pula konsesi Wilmar, yaitu 

PT Asiatic Persada di Provinsi Jambi, yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia 

yang serius pada tahun 2011
2
, yang kemudian memicu lahirnya komplain ke 3 yang ditujukan 

kepada CAO-IFC pada tanggal 9 November 2011 lalu.
3
 

 

Pada 19-23 April 2013, tim penandatangan keluhan pertama (Forest Peoples Programme, 

Setara Jambi dan Sawit Watch) mengunjungi konsesi untuk mewawancarai masyarakat 

setempat, IFC CAO dan PT Asiatic Persada pada pandangan mereka tentang proses mediasi. 

Namun PT Asiatic Persada tidak memberikan tanggapan apapun terhadap permintaan kami 

untuk bertemu. 

                                                           
1
http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/ifc_wilmar_cao_audit_report_jun09_eng.pdf 

2
www.forestpeoples.org/human-rights-abuses-and-land-conflicts-in-pt-asiatic-persada-palm-

oilconcession-Jambi-Indonesia 
3
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/fpp-and-allies-ifc-cao-3rd-

complaint-re-wilmar-nov-2011.pdf 

http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/ifc_wilmar_cao_audit_report_jun09_eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/human-rights-abuses-and-land-conflicts-in-pt-asiatic-persada-palm-oilconcession-Jambi-Indonesia
http://www.forestpeoples.org/human-rights-abuses-and-land-conflicts-in-pt-asiatic-persada-palm-oilconcession-Jambi-Indonesia
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/fpp-and-allies-ifc-cao-3rd-complaint-re-wilmar-nov-2011.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/fpp-and-allies-ifc-cao-3rd-complaint-re-wilmar-nov-2011.pdf
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Tim peneliti menemukan bahwa proses berjalan dengan lambat dan hasil yang nyata belum 

tercapai, meskipun demikian, setidaknya dua komunitas SAD (Dusun 4 Sungai Beruang dan 

Kelompok Pinang Tinggi) berharap besar pada proses mediasi yang difasilitasi oleh CAO dan 

mereka berkeinginan agar proses mediasi tersebut bisa dilanjutkan dan ditingkatkan.  

 

Perhatian serius dari masyarakat ini adalah ketika adanya informasi dari CAO mengenai 

perjanjian penjualan Saham Wilmar di PT Asiatic Persada pada bulan April 2013, 

padahal proses mediasi yang difasilitasi oleh IFC CAO bersama dengan Pemerintah 

Provinsi Jambi (Tim Mediasi Bersama), masih berlangsung. Peralihan ini, dan 

ketidakpastian atas persyaratan dan implikasi pada proses mediasi, memiliki dampak serius 

pada semangat masyarakat tersebut, dan menciptakan kecemasan yang signifikan tentang 

bagaimana kemajuan yang telah dicapai melalui proses mediasi akan dipertahankan dan 

ditingkatkan, sekarang bahwa PT Asiatic Persada telah dijual ke perusahaan yang bukan 

bagian dari Wilmar, bukan anggota RSPO dan tidak didanai oleh IFC.  

 

Tidak adanya pemberitahuan secara resmi dari Wilmar kepada para pihak yang 

berkepentingan tentang peralihan kepemilikan saham Wilmar di PT Asiatic Persada sampai 

dengan tanggal 23 April 2013, maka Setara meminta penjelasan resmi dari Wilmar terhadap 

situasi ini. Wilmar memberitahukan kepada Setara bahwa telah terjadi penandatanganan 

perjanjian penjualan PT Asiatic Persada kepada Prima Fortune International Ltd dan PT Agro 

Mandiri Semesta, dan informasi mengenai penjualan saham juga disampaikan kepada publik 

melalui surat kabar lokal Indonesia (Sinar Harapan) pada tanggal 23 Maret 2013. 

Wilmarjugamenyampaikankepada kami bahwamerekaakan “melengkapi proses 

penjualanitusesegeramungkin”: 

 
“Terhitung sejak tanggal 1 April 2013, kami [Wilmar] telah mengalihkan 

manajemen dan semua aset perusahaan kepada pihak Pembeli […] Kami 

akan memberitahukan kepada semua pihak berkepentingan dengan kami 

setelah kami menyelesaikan semua proses penjualan aset tersebut.”  

 

Kami dari masyarakat SAD yang terdampak oleh PT Asiatic Persada, bersama dengan para 

penandatangan pengaduan, melakukan pertemuan dengan pihak CAO-IFC dan juga tim dari 

Pemerintah propinsi Jambi pada tanggal 6 Mei 2013, dan mendiskusikan mengenai implikasi 

penjualan saham PT Asiatic Persada kepada pihak lain, terhadap proses mediasi yang sedang 

berlansung saat ini. dan dalam pertemuan tersebut, kami semua bersetuju bahwa tim CAO-

IFC bersama dengan tim pemerintah propinsi Jambi yang tergabung dalam Join Team 

Mediation untuk meneruskan proses mediasi dengan tidak merubah subtansi mediasi dan 

melanjutkan beberapa kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dalam 

proses mediasi.  

 

Dan kami juga bersetuju agar Wilmar sebagai pemilik awal dari PT Asiatic Persada untuk 

tetap terlibat dalam proses mediasi selanjutnya sebagai pengamat penting, karena menurut 

kami meskipun PT Asiatic Persada telah dikuasai oleh pihak lain, tapi Wilmar tetap harus 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai 

bisa berjalan dengan semestinya, dan proses –proses mediasi selanjutnya tetap berjalan pada 

koridor yang telah dibangun bersama oleh para pihak yang tertuang dalam Nota Kesepahaman 

dan juga dalam Tata Laksana Perundingan. 

 



 
 

3 
 

Contoh di Kalimantan Barat dan Riau telah membuktikan bahwa penyelesaian konflik 

melalui mediasi IFC CAO telah memberikan hasil yang saling menguntungkan antara 

Wilmar dan masyarakat terdampak, dan kami sangat menghargai inisiatif dan kerjasama 

Wilmar dalam kasus-kasus ini. Kami, sebagai masyarakat SAD yang terdampak atas aktivitas 

perusahaan Wilmar di Jambi, juga mengharapkan agar keberhasilan tersebut dapat pula 

terjadi pada proses mediasi CAO disini.  

 

Namun, ternyata yang terjadi saat ini, telah membuat kami sangat kecewa kepada Wilmar 

dimana penjualan PT Asiatic Persada kepada pihak lain dilakukan tanpa konsultasi dan 

penginformasian awal dan terbuka kepada kami sebagai masyarakat terdampak, telah 

melahirkan persepsi kami, bahwa Wilmar memiliki niat buruk dan ketidak terbukaan pada 

transaksi yang secara nyata telah berdampak negatif atas proses mediasi yang saat ini sedang 

berlangsung di sini.  

 

Untuk itu, kami atas nama masyarakat Suku Anak Dalam yang terkena dampak di PT Asiatic 

Persada, kami meminta klarifikasi dari Wilmar pada poin-poin berikut: 

 

1) Mengapa masyarakat Suku Anak Dalam yang terkena dampak tidak secara resmi 

diberitahu sejak awal tentang penjualan PT Asiatic Persada, baik sebelum perjanjian 

dimulai maupun sebelum perjanjian selesai? 

2) Mengapa Wilmar hanya menggunakan satu-satunya surat kabar yakni Sinar Harapan 

untuk menyampaikan pemberitahuan mengenai penjualan PT Asiatic Persada, dan tidak 

disampaikan pula di media lokal Jambi atau di media yang memang dapat diakses oleh 

banyak pihak? 

3) Apakah sebelum melakukan penjualan, Wilmar menyadari dan mengetahui bahwa  

penjualan ini akan mempengaruhi masyarakat lokal yang terdampak, dan akan 

mempengaruhi proses mediasi yang difasilitasi oleh  IFC-CAO bersama dengan 

Pemerintah Provinsi Jambi? Dan apakah Wilmar telah melakukan antisipati atas hal ini 

sebelum melakukan perjanjian jual beli kepada pihak lain? 

4) Bagaimana Wilmar memastikan bahwa manajemen baru PT Asiatic Persada sepenuhnya 

mengetahui tentang kronologi kasus, kronologi proses mediasi, kemajuan mediasi sampai 

saat ini, mengetahui siapa saja pihak dan mengetahui serta memenuhi kesepakatan-

kesepakatan yang telah dihasilkan dalam proses mediasi? 

5) Bagaimana Wilmar  memastikan bahwa masyarakat Suku Anak Dalam yang terkena 

dampak memiliki akses kepada  orang-orang dalam manajemen baru untuk memfasilitasi 

komunikasi dan kelanjutan mediasi, melalui IFC-CAO atau cara lain? 

6) Apa tanggung jawab Wilmar untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik di PT 

Asiatic Persada tercapai, mengingat bahwa manajemen kini telah diserahkan kepada 

Pembeli yang baru? 

7) Ruang apa yang kini tersisa bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang terkena dampak 

untuk berpartisipasi dalam negosiasi selama proses penjualan PT Asiatic Persada, karena 

tidak diberitahukan sampai perjanjian penjualan selesai dibuat oleh Wilmar dan Pembeli? 

8) Apakah PT Asiatic Persada akan tetap menjadi pemasok Wilmar dibawah manajemen 

baru dan jika demikian, bagaimanaWilmar memastikan bahwa pemasok ini, yakni PT 
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Asiatic Persada mampu menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung dengan cara 

yang saling memuaskan dan diterima semua pihak? 

9) Apakah Wilmar Grup masih memegang saham di PT Asiatic Persada dan jika demikian, 

dan apakah Sertifikasi Parsial P&C RSPO masih berlaku untuk PT Asiatic Persada? 

10) Apakah PT Asiatic Persada masih merupakan pemasok untuk Wilmar ketika telah berada 

di bawah manajemen yang baru, dan jika benar, bagaimana Wilmar tetap memastikan 

bahwa pemasok baru ini tetap akan menyelesaikan konflik yang sedang berjalan saat ini 

dalam hubungan yang saling menguntungkan kepada semua pihak? 

11) Apakah Wilmar Grup masih memiliki saham di PT Asiatic Persada, dan jika demikian, 

apakah ini akan mencukupi sebagai syarat untuk melakukan Sertifikasi Sebagian dalam 

P&C RSPO masih berlaku pada PT Asiatic Persada? 

Sebagai anggota RSPO, Wilmar seharusnya memiliki  “itikad baik” dan “berkomitmen untuk 

mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode [Etik] ini”. Kode Etik mengharuskan 

Wilmar untuk “berkomitmen untuk keterlibatan terbuka dan transparan dengan pihak yang 

berkepentingan, dan aktif mencari penyelesaian konflik”.
4
 Memberikan informasi secara 

resmi dan menyeluruh kepada masyarakat terdampak di PT Asiatic Persada sebelum 

melakukan kesepakatan penjualan harus dilakukan oleh Wilmar untuk memastikan bahwa 

kewajiban dalam hubungan yang terbuka dan transparan ini telah dilakukan.   

 

Kami berharap menerima klarifikasi Wilmar atas pertanyaan di atas dan bagaimana Wilmar 

akan mempertahankan keterlibatannya dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa 

konflik di PT Asiatic Persada akan diselesaikan dengan cara yang menghormati penghidupan 

dan hak-hak masyarakat yang terkena dampak. 

 

 

Salam, 

 

 

Abun Yani, Ketua Adat Suku Anak Dalam Batin Sembilan 

Jefri Saragih, Sawit Watch 

Marcus Colchester, Forest Peoples Programme  

Rukaiyah Rofiq, Yayasan SETARA Jambi 

 

 

 

Penandatangan 

 

A Roni (Kepala Dusun 4 Sungai Beruang) 

Intal (Tim Perunding SAD Dusun 4 Sungai Beruang) 081274803354 

M. Idris Kuris (Masyarakat SAD dari Kelompok Terawang) 085378473875 

Nurman Nuri (Ketua tim Perunding Kelompok Pinang Tinggi) 085378706667 

Salim Piate (Masyarakat SAD dari kelompok Pinang Tinggi) 082372555461 

Saryadi (Masyarakat SAD dari Kelompok Pinang Tinggi) 081274486634 

 

                                                           
4
http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/3%20en_Code%20of%20conduct%20for%20mem

bers%20of%20the%20RSPO.pdf 

http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/3%20en_Code%20of%20conduct%20for%20members%20of%20the%20RSPO.pdf
http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/3%20en_Code%20of%20conduct%20for%20members%20of%20the%20RSPO.pdf
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Didukung oleh 

 

Ade Ahmad, AGRA Jambi 

Feri Irawan, Perkumpulan Hijau 

Rian Hidayat, SETARA Jambi  

Rivani Noor, Facilitator, Community Alliance for Pulp Paper Advocacy (CAPPA)  

Sophie Chao, Forest Peoples Programme  

 

CC kepada 

 

Agus Mulyana, Mediator, IFC Corporate Advisory Ombudsman 

Ambrosius Ruwindrijarto, Mediator, IFC Corporate Advisory Ombudsman 

Darrell Weber, Secretary General, Roundtable on Sustainable Palm Oil 

Dr Jim Yong Kim, President, World Bank 

Jin-Yong Cai, Executive Vice-President and CEO, International Finance Corporation 
Julia Gallu, Specialist Ombudsman, IFC Corporate Advisory Ombudsman 

Meg Taylor, Vice-President and CAO, IFC Corporate Advisory Ombudsman 

Salahudin Yaacob, Technical Director, Roundtable on Sustainable Palm Oil 

Simon Siburat, Group Sustainability Controller, Wilmar 


