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Apakah perusahaan perkebunan berkomitmen kepada kebijakan “Tidak Ada 
Deforestasi” yang menghormati hak-hak masyarakat? Konflik lahan yang belum 
terselesaikan menimbulkan keraguan pada komitmen-komitmen perusahaan 
 
Dua laporan baru dari Forest Peoples Programme mengungkapkan konflik sosial yang 
belum terselesaikan di perkebunan perusahaan-perusahaan besar Indonesia yang 
menjanjikan “Tidak ada deforestasi”. Laporan yang pertama merinci proses penyelesaian 
konflik yang cacat atas sengketa tanah masyarakat yang dirampas untuk perkebunan 
pulpwood oleh perusahaan kertas dan pulp besar Asia Pulp and Paper, di Sumatra. 
Laporan kedua membeberkan kelemahan-kelemahan yang serius dalam cara-cara Golden 
Agri Resources merencanaan perluasan perkebunan kelapa sawitnya di atas tanah 
masyarakat Dayak dan Melayu di Kalimantan (Borneo) yang melanggar persyaratan-
persyaratan yang ditetapkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). GAR 
adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di Indonesia dan salah satu anggota 
utama RSPO. Kedua perusahaan ini merupakan bagian dari konglomerasi Sinar Mas yang 
berpusat di Jakarta.  
 
Berikut adalah apa yang dikatakan Patrick Anderson, Penasihat Kebijakan Forest Peoples 
Programme, yang memimpin survei di Provinsi Jambi, Sumatra 
 

Investigasi lapangan kami menunjukkan betapa mengecewakannya upaya-
upaya penyelesaian konflik rintisan yang dilakukan APP di Jambi.  
Kesepakatan yang dipaksakan kepada Desa Senyerang adalah kesepakatan 
yang berat, dan tidak sejalan dengan komitmen kebijakan APP. Bukannya 
mendapatkan tanah mereka kembali, yang mereka inginkan, masyarakat 
hanya mendapatkan hak penggunaan untuk menanam karet di atas lahan yang 
luasnya hanya seperdelapan luas keseluruhan tanah mereka yang dirampas, 
akan mendapatkan pembayaran tak berarti untuk pohon akasia yang ditanam 
perusahaan di tiga perempat sisa tanah yang dirampas, dan diperkirakan akan 
kehilangan hak atas tanah milik mereka yang tersisa.  
 

Laporan ini mendokumentasikan secara rinci bagaimana Desa Senyerang, yang tanahnya 
diakui pada zaman penjajahan Belanda, kehilangan tanahnya kepada anak perusahaan 
APP PT Wira Karya Sakti. Protes masyarakat atas perampasan tanah tersebut pada 
awalnya ditanggapi dengan kekerasan oleh perusahaan dan aparat keamanan negara. 
Ketika APP mengadopsi Kebijakan Konservasi Hutannya yang baru di tahun 2013, 
perusahaan mulai berupaya mengatasi konflik lahan di masa lalu dengan cara-cara yang 
sejalan dengan praktik terbaik industri. Desa Senyerang dipilih sebagai kasus percontohan 
oleh APP dan penasihatnya, The Forest Trust, yang kini terus bekerja untuk 
menyelesaikan sengketa lahan tersebut sejak Januari 2013.  

 
Aidil Fitri dari NGO Indonesia, Wahana Bumi Hijau, mengatakan  
 

Terdapat ratusan komunitas di Sumatera yang tanah dan hutannya diambil 
alih oleh APP tanpa persetujuan mereka agar perusahaan dapat 



mengembangkan perkebunan akasia. Proses penyelesaian konflik di 
Senyerang dimaksudkan untuk mengujicobakan cara-cara untuk 
menyelesaikan konflik-konflik tersebut, namun baik proses maupun hasilnya 
tidak memuaskan. Jika APP tidak melakukan perubahan fundamental pada 
pendekatannya, kita khawatir APP tidak akan mampu menyelesaikan warisan 
pelanggaran-pelanggaran di masa lalu. 
   
 

Laporan kedua dibuat dalam format pengaduan resmi ke RSPO yang diajukan oleh Forest 
Peoples Programme, berdasarkan survei lapangan yang rinci terhadap anak perusahaan 
minyak sawit GAR PT Kartika Prima Cipta di Kalimantan Barat, di mana GAR dengan 
bantuan The Forest Trust pada saat itu juga tengah mengujicobakan Kebijakan Konservasi 
Hutannya yang baru. Studi yang dilakukan FPP mengungkapkan bahwa PT KPC terus 
menerus mengambil alih tanah masyarakat tanpa persetujuan mereka, bertentangan dengan 
persyaratan-persyaratan yang ditetapkan RSPO. Setelah GAR dan TFT mengakui ada 
kesalahan yang mereka buat dan mulai berupaya untuk memperbaikinya, menjadi jelas 
bahwa masalah-masalah ini juga umum terjadi di seluruh anak perusahaan GAR, karena 
mereka semua menggunakan prosedur tidak adil yang sama untuk mengambil alih tanah 
dan hutan masyarakat.  
 
Meskipun GAR telah mengakui kelemahan-kelemahan ini dan mulai memperbaikinya, 
antara bulan April dan Juli 2014 delapan belas anak perusahaan minyak sawit GAR, yang 
mengklaim hak atas 274.000 hektar tanah, mengajukan permohonan Prosedur Penanaman 
Baru kepada RSPO, mengumumkan niat mereka untuk semakin memperluas perkebunan 
mereka.1 Namun, dalam tanggapan langsungnya atas pengaduan oleh Forest Peoples 
Programme, tanggal 23 Oktober 2014, GAR merilis sebuah pernyataan yang 
mengumumkan bahwa GAR menarik pengajuan Prosedur Penanaman Baru-nya (NPP) 
dan tengah ‘menyelidiki masalah tersebut’.  
 
Mas Tomo, Direktur Eksekutif NGO Pontianak LinkAR Borneo, menyatakan 

 
Banyak yang harus dilakukan GAR untuk menyelesaikan konflik lahan 
yang marak terjadi di seluruh operasinya baik di Kalimantan Barat 
maupun di Kalimantan Tengah. Tidak jarang kami dapati bahwa janji-
janji untuk mencari solusi tidak diikuti oleh tindakan yang efektif. Janji-
janji ‘Tidak Ada Deforestasi’ harus dipadankan dengan praktik-praktik 
‘Tidak Ada Eksploitasi’.  

 
Marcus Colchester, Penasihat Kebijakan Senior FPP, menyimpulkan 
 

Meskipun kita menyambut baik pengadopsian ‘Kebijakan Konservasi Hutan’ 
oleh Asia Pulp and Paper dan Golden Agri Resources, dan kita merasa 
senang dengan keputusan GAR untuk menarik proposal Penanaman Baru-
nya, kita menilai perusahaan-perusahaan tersebut dari apa yang kita amati di 

                                                           
1 Menurut standar RSPO, perusahaan anggota yang berencana meluaskan operasi mereka harus 
mengumumkan kepada publik tentang niatnya tersebut di situs RSPO dan harus menayangkan ringkasan 
analisis dampak lingkungan dan sosial serta penilaian Nilai Konservasi Tinggi partisipatif mereka, serta 
ringkasan tahap-tahap awal dari upaya mereka untuk mendapatkan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan 
Diinformasikan masyarakat atas pembebasan lahan mereka. Ringkasan-ringkasan ini sebelumnya juga 
harus sudah diaudit dan ditandatangani oleh penilai yang telah diakreditasi RSPO. 

http://www.goldenagri.com.sg/pdfs/News%20Releases/2014/141023_Response_to_Complaint_from_FPP.pdf
http://www.goldenagri.com.sg/pdfs/News%20Releases/2014/141023_Response_to_Complaint_from_FPP.pdf


lapangan, bukan dari apa yang mereka katakan di atas kertas. Investigasi-
investigasi lapangan yang kami lakukan mengungkapkan masalah-masalah 
sosial yang serius dan pelanggaran-pelanggaran terhadap komitmen 
kebijakan oleh anak-anak perusahaan GAR dan APP. Perusahaan-perusahaan 
ini perlu melakukan lebih banyak tindakan untuk memperbaiki malpraktik di 
masa lalu sebelum kita dapat mengatakan mereka ‘lestari’.  

 
 
Tautan: 
 
Studi WKS: http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2014/lessons-
learned-conflict-negotiations-and-agreement-between-se 
 
Studi PT KPC: http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-
rspo/publication/2014/independent-review-social-impacts-golden-agri-resources-forest 
 
Update PT KPC:   
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2014/02/FPP%20and%20TUK%20letter
%20to%20GAR%206%20March%202014.pdf 
 
Pengaduan FPP ke RSPO: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2014/10/Final%20text%20FPP%20complaint%2
0on%20GAR%20to%20RSPO%20Oct%202014.pdf 
 
Tanggapan GAR: 
http://www.goldenagri.com.sg/pdfs/News%20Releases/2014/141023_Response_to_Comp
laint_from_FPP.pdf 
 
Kontak:    
 
Marcus Colchester, FPP, marcus@forestpeoples.org +447952943481 
 
Patrick Anderson, FPP, patrick@forestpeoples.org +6281219650850 
Aidil Fitri, Direktur, WBH, aidilplg@gmail.com +62812 711 0385 
 
Hary Oktavian, Direktur, Scale Up, arrybule@yahoo.com +62812 752 5289 
 
Rudiansyah, Koordinator Kampanye dan Advokasi, Walhi Jambi, rudi.jambi@gmail.com  
+62813 6669 9091 
 
Mas Tomo, LinkAR Borneo, +62 813-4541-2768.  
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