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Ringkasan Eksekutif 

 

Hutan-hutan Jambi selatan telah menjadi hunian masyarakat adat untuk waktu yang sangat 

lama yang memproduksi produk hutan dimana kerajaan perdagangan, Melayu, dan setelah itu 

Sriwijaya, dari abad ke-7 sampai ke-13 bergantung. Masyarakat hutan memiliki teritori-

teritori dengan batasan dan politik sendiri dan mereka memberikan upeti ke para kepala 

kerajaan. Masyarakat Batin Sembilan hidup dari palawija,berburu dan meramu dan dari 

perdagangan resin,pewarna, kayu-kayu berharga dan obat-obatan dari hutan. Dibawah kaum 

Belanda, sistem-sistem diafirmasi dan hak atas tanah mereka diakui, sampa titik tertentu.  

 

Setelah  merdeka, situasi mereka berubah. Bersama dengan kelompok-kelompok sosial lain 

di Jambi, mereka diklasifikasi sebagai masyarakat miskin dan terbelakang- „suku anak 

dalam‟- dan hak atas tanah mereka tidak diakui. Pemerintah membagi-bagikan tanah mereka 

untuk proyek-proyek pembalakan,transmigrasi,kakao dan kelapa sawit. Ini sangat menggangu 

hubungan masyarakat dengan teritori nenek moyang mereka, mengurangi hutan-hutan yang 

tersisa dan merampas tanah dan mata pencaharian mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat 

adat bermigrasi dan terganggunya wilayah mereka dengan pendatang-pendatang dari Jawa.  

 

PT Asiatic Persada (AP) dulunya bernama BDU, sejak tahun 1970an memegang konsesi 

pembalakan yang luas di wilayah tersebut. Pada tahun 1987, PT BDU, dengan legalitas yang 

patut dipertanyakan, diberikan ijin untuk 20,000 ha didalam area pembalakannya untuk 

mengembangkan perkebunan tapi baru menjelang tahun 1990an kelapa sawit mulai ditanam 

secara besar-besaran. Perusahaan ini diganti namanya menjadi PT AP pada tahun 1992. Saat 

perkebunan-perkebunan mulai melakukan perluasan di tanah Batin Sembilah, sengketa-

sengketa muncul, dan, saat situasi politik berubah sehingga masyarakat dapat menyampaikan 

pandangan mereka, mereka mulai meminta hak-hak atas tanah dan kompensasi untuk tanah 

yang hilang karena kelapa sawit. Perusahaan juga berganti kepemilikan beberapa kali, 

pertama-pertama dibeli oleh Commonwealth Development Corporation dan Pacific Rim 

(2000), setelah itu Cargill (2006) dan akhirnya oleh Wilmar pada tahun yang sama.  

 

Sebagai tanggapan terhadap permintaan masyarakat untuk tanah dan kompensasi, pada tahun 

2004/5 perusahaan menawarkan 650ha lahan untuk petani kecil di bagian selatan dan 350 ha 

di bagian utara HGU. Peta-peta dengan sangat jelas menandakan area tersebut dan ada papan-

papan yang dipasang. Akan tetapi, setelah Wilmar mengambil alih, perusahaan menarik 

kembali tawarannya untuk menyediakan tanah untuk petani kecil. Hasilnya adalah 

peningkatan konflik, dimana Wilmar, sebagai tanggapan terhadap serangkaian keluhan yang 

diajukan oleh LSM-LSM ke International Financial Corporation, yang merupakan bagian dari 

World Bank (Bank Dunia), setuju untuk dimediasi oleh proses Compliance Advisory 

Ombudsman dari IFC. Beberapa kelompok masyarakat menolak proses negosiasi ini dan 

kelompok-kelompok lain akhirnya setuju. Di bagian utara HGU, peta-peta partisipatif 

dikembangkan yang menunjukkan luasan dari klaim tanah masyarakat adat didalam konsesi. 

Akan tetapi, Wilmar menolak untuk mengakui tanah mereka didalam HGU atau memberikan 

kebun petani kecil tetapi menawarkan tanah seluas 1000ha yang merupakan usaha gabungan 

diatas lahan pemerintah, di bagian barat HGU mereka. Biarpun mediasi akhirnya mogok, satu 

kelompok di utara menolak tapi kelompok lain menerima. Akan tetapi, pemimpin kelompok 

itu akhir-akhir ini menyangkal kesepakatan tersebut, yang disebut-disebut menawarkan hasil 

atau keuntungan yang lebih baik untuk pihak perusahaan daripada masyarakat, dan pemimpin 

kelompok sekali lagi meminta pengembalian tanah adat yang didalam konsesi.  
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Sementara itu masih belum ada kemajuan dalam penyelesaian permasalahan lahan di bagian 

selatan HGU. Saat rakyat Batin Sembilan pindah kembali ke HGU dan menata kembali 

pemukiman, pada awalnya PT AP menawarkan pekerjaan sementara mengumpulkan buah-

buah jatuh. PT AP menjadi prihatin bahwa buah dalam jumlah yang signifikan dicuri dan 

dipasarkan di luar HGU oleh seorang wiraswastawan yang tinggal di salah satu pemukiman 

dalam HGU. Pertemuan dengan masyarakat tidak menyelesaikan permasalahan lahan atau 

konflik tentang buah. Pada bulan Juli 2011, perusahaan mengontrak brigade polisi mobil 

(BRIMOB) untuk mengamankan pengendalian atas perkebunan mereka.  

 

Pada bulan Agustus, persengketaan tentang buah curian dengan si wiraswastawan berujung 

dengan: truknya ditahan; pertengkaran dengan polisi; dugaan pencurian senjata polisi dan; 

operasi besar oleh BRIMOB untuk mengembalikan persenjataan tersebut. Konfrontasi ini 

menjadi buruk – dengan berbagai pihak saling menyalahkan pihak lain sebagai yang memulai 

kekerasan. Seorang anggota polisi terluka parah dan BRIMOB melepaskan tembakan yang 

menyebabkan penduduk desa berlarian ke hutan dan satu orang terluka di punggung akibat 

selongsong peluru. Wiraswastawan dan dan keluarganya, dengan 12 tersangka lainnya (yang 

setelahnya dilepaskan), ditahan. Wiraswastawan dan keluarganya masih berada di rumah 

tahanan, menunggu sidang. 

  

Menurut testimony yang dicatat dalam penyelidikan kami, pada hari berikutnya, tanpa 

peringatan, BRIMOB dan kayawan PT AP kembali ke pemukiman dengan melepaskan 

tembakan dan bermaksud untuk menghalau masyarakat keluar dari pemukiman. Rumah-

rumah mereka lalu diratakan dengan tanah menggunakan alat berat dan barang milik mereka 

diporak-porandakan. Selama seminggu setelahnya, BRIMOB kembali untuk menghalau yang 

tersisa sementara karyawan PT AP, sesuai instruksi PT AP dan menggunakan alat berat 

perusahaan, secara sistematis menghancurkan rumah-rumah 83 kepala keluarga di ketiga 

pemukiman, bahkan menggunakan traktor caterpillar untuk membuldozer lantai semen. 

Sebagian besar masyarakat melarikan diri, beberapa mengungsi di hutan dan lainnya di kota 

dan pemukiman terdekat. BRIMOB menutup wilayah tersebut selama seminggu selama 

operasi dilakukan, menolak masuknya LSM, media dan masyarakat setempat. BRIMOB tetap 

berada di wilayah tersebut dan saat penelitian dilaksanakan, dikatakan bahwa ada upaya 

harian untuk mengintimidasi masyarakat dengan melepaskan tembakan dari senjatanya.  

 

Kejadian-kejadian ini cukup banyak diliput media dalam koran setempat. Dinas Sosial 

pemerintah menyediakan tenda darurat dan sejumlah konsumsi bagi masyarakat terdampak 

sementara LSM menanggapi dengan operasi kemanusiaan yang lebih berkelanjutan dengan 

membawakan makanan dan pakaian bagi mereka. Beberapa masyarakat yang digusur paksa 

tetap tinggal di hutan sementara lainnya telah kembali ke pemukiman mereka untuk tinggal 

dalam tenda sementara yang disediakan. Sejumlah LSM telah menghimbau kepada Grup 

Wilmar untuk menghentikan kegiatan operasionalnya di wilayah tersebut dan untuk 

memindahkan keberadaan BRIMOB. 

 

Wilmar menolak keras keluhan LSM dengan berargumentasi bahwa kasus ini tidak ada 

kaitannya dengan persengketaan lahan dan membayar PT TUV sebagai penilai yang 

diakreditasi oleh RSPO untuk meninjau situasinya. Investigasi singkat tersebut, dengan 

kehadiran karyawan Wilmar dan PT AP, tidak memberikan kesimpulan yang utuh namun 

mencatat bahwa persengketaan lahan yang mendasari perlu diselesaikan apabila perusahaan 

ingin mendapatkan sertifikasi.  
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Forest Peoples Programme, SawitWatch dan HuMa, yang menandatangani keluhan awal pada 

IFC mengambil keputusan bahwa investigasi yang lebih mendalam dibutuhkan dalam situasi 

ini. Hal ini dikomunikasikan kepada Wilmar yang menyambut baik pencarian fakta ini. Maka 

tim yang beranggotakan tujuh orang ini meliputi anthropolog, pemerhati/pegiat lingkungan 

hidup dan pengacara, dengan itand lawyers, meluangkan waktu selama seminggu di wilayah 

ini untuk melakukan wawancara dengan penduduk desa, petugas medis, LSM, pejabat 

pemerintahan dan karyawan PT AP dan Wilmar staff. Laporan ini merupakan hasilnya. 

Penyelidikan pemerintah propinsi yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2011, 

mengkonfirmasi ketiga lokasi dan jumlah rumah yang dihancurkan.  

 

Tim menyimpulkan bahwa PT AP tetap melakukan pelanggaran terhadap Standar Kinerja 

IFC, beroperasi dengan cara yang menentang Prinsip dan Kriteria RSPO terutama dalam 

kaitannya dengan penyelesaian permasalahan lahan dan persengketaan. Kami juga 

menemukan bahwa BRIMOB dan PT AP bersama-sama bertanggungjawab atas pelanggaran 

yang berat terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran ini menuntut adanya 

investigasi selanjutnya dalam rangka menentukan siapa individu-individu yang 

bertanggungjawab. Mereka sepatutnya dituntut dan diadili oleh pihak berwenang 

pemerintahan. Kemandirian perusahaan asesor/penilai Daemeter Consulting dan TUV, juga 

dipertanyakan sehingga memunculkan keraguan terhadap kredibilitas RSPO dalam 

bergantung pada penilaian pihak ke-3. Kami membuat rekomendasi bagi Wilmar, RSPO, 

CAO dan Pemerintah dalam menyeleasaikan persengketaan.  

 

Pengenalan terhadap penelitian ini: konteks, rasionalisasi dan metode  
 

Semua anggota tim yang melaksanakan penelitian ini berasal dari organisasi yang 

menandatangani keluhan yang diserahkan pada tahun 2006 dan 2008 ke the Compliance 

Advisory Ombudsman (CAO) of the International Finance Corporation (IFC) dan pada the 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tentang permasalahan sosial dan lingkungan 

hidup yang berkaitan dengan anak perusahaan Grup Wilmar. Keluhan ini memicu negosiasi 

yang dimediasi oleh CAO antara masyarakat terdampak dan Wilmar dalam rangka mencari 

penyelesaian atas persengketaan lahan. Negosiasi dengan mediasi ini masih berlanjut. Salah 

satu kasus yang tengah dimediasikan di bawah pengawasan CAO adalah operasi PT Asiatic 

Persada (PT AP) di Jambi, yang dipusatkan pada klaim atas lahan oleh masyarakat di bagian 

utara HGU. Mediasi mengalami kesulitan pada bulan Juni dan Juli tahun 2011 dan berujung 

pada diberhentikannya proses mediasi tersebut.  

 

Pada bulan Agustus 2011, serangkaian laporan muncul dari Jambi melalui media independen 

serta melalui LSM-LSM tentang adanya konflik, tindak kekerasan dan penggusuran paksa 

dalam massal yang serius di bagian selatan HGU PT AP. Beberapa LSM menghimbau 

kepada Wilmar untuk memperbaiki situasi tersebut dan juga untuk menangani konflik lahan 

yang mendasarinya dimana permasalahan tersebut telah menjadi topic dari mediasi. Wilmar 

memberikan jawaban yang secara keras menolak laporan tersebut dan mengusulkan bahwa 

tidak ada hubungan antara konflik dan permasalahan di bagian selatan HGU, bahwa 

persengketaan lahan telah diselesaikan, bahwa penggusuran paksa dilakukan dengan penh 

justifikasi dan bahwa tidak ada perlakuan kejam ataupun cedera. Laporan dari auditor pihak 

ketiga, TUV, suatu Badan Sertifikasi terakreditasi RSPO, yang dikontrak oleh Wilmar untuk 

mengkaji situasi tersebut, diterbitkan yang secara substansial menguatkan penjelasan Wilmar 

tentang situasinya. Namun laporan TUV menyebutkan bahwa terdapat persengketaan lahan 

yang mendasarinya dimana persengketaan tersebut harus diselesaikan apabila operasi ini 

dapat disertifikasi.  
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Dengan diberhentikannya proses mediasi, ketidakcocokan antara laporan dari Wilmar dan 

TUV sehubungan dengan persengketaan lahan dan semakin lebar perbedaan antara laporan 

tersebut dan keterangan LSM dan jurnalis setempat, the Forest Peoples Programme, dengan 

berkomunikasi bersama kelompok masyarakat sipil Indonesia dan masyarakat terdampak 

mengambil keputusan bahwa investigasi independen perlu dilaksanakan. Hal ini 

dikomunikaskan kepada Wilmar dan Dewan RSPO. Wilmar memberikan balasan tertulis 

yang menerima dengan baik penelitian ini dan menawarkan bantuan logistik.  

 

Tim investigasi kemudian dibentuk dan terdiri dari berikut ini:  
 

Nama Kebangsaan Keahlian Organisasi 

Dr. Marcus Colchester Inggris Hak asasi manusia, 

penguasaan lahan (land 

tenure)  

Forest Peoples Programme 

Patrick Anderson Australia Keadilan lingkungan hidup  Forest Peoples Programme 

Sophie Chao Perancis Antropologi sosial  Forest Peoples Programme 

Asep Yunan Firdaus Indonesia Hukum dan hak masyarakat  HuMA 

Fatilda Hasibuan Indonesia Hak masyarakat  SawitWatch 

Mia Badib Indonesia Penerjemah - 

  

M. Yunus dari CAPPA juga menyertai tim untuk membantu dengan logistik dan komunikasi.  

 

Metode: 

Tim memilih untuk melakukan kegiatan operasional secara mandiri dari Wilmar dan 

menggunakan pendekatan berlandaskan wawancara untuk membangun suatu pemahaman 

tentang situasinya dan untuk menentukan urutan kejadian. Dimana hal ini memungkinkan, 

dilakukan upaya untuk menguatkan pembuktian suatu dugaan atau klaim melalui setidaknya 

tiga sumber. Dimana hal ini tidak memungkinkan maka teks dalam laporan berupaya untuk 

menjelaskan bahwa informasi yang direkam merupakan pandangan atau pernyataan dari satu 

atau dua pihak saja. Verifikasi juga dilakukan dengan melihat semua dokumen, peta, foto dan 

video yang tersedia. Semua pertemuan direkam. Dokumentasi foto juga dibuat.  

 

Tim berada di Jambi selama seminggu penuh dan melakukan perjalanan ke berbagai lokasi 

dalam HGU, tinggal di berbagai desa dan melakukan wawancara dengan beragam pihak yang 

terlibat meliputi pimpinan masyarakat, penduduk desa yang terdampak, pekerja kesehatan, 

karyawan perusahaan dan perwakilan pemerintahan. Setelah investigasi lapangan, anggota 

tim melakukan pertemuan tindak lanjut dengan berbagai pihak utama. Jadwal yang diikuti 

oleh tim tercantum di bawah ini.  

 
Tanggal Perjalanan dan Pihak yang Diwawancarai Permasalahan pokok yang 

dibahas 

7 Oktober Tiba: pertemuan dengan CAPPA dan SETARA Informasi logistik 

8 Oktober Presentasi SETARA  

Perjalanan ke Sungai Beruang 

Pertemuan dengan masyarakat  

Gambaran umum situasi  

 

Pandangan masyarakat tentang 

sejarah dan konflik lahan mereka  

9 Oktober Pertemuan dengan masyarakat  di Sungai Beruang 

Kunjungan ke kelompok yang digusur paksa  

Pertemuan dengan masyarakat  diSungai Beruang 

Rincian kejadian bulan Agustus  

Rincian kejadian bulan Agustus 

Identitas etnis dan tata guna lahan  

10 Oktober Pertemuan dengan masyarakat di Sungai Beruang 

Perjalanan ke SAD 113 

Pertemuan dengan masyarakat SAD 113 

Kunjungan ke lokasi kuburan  

Sudut pandang masyarakat  

 

Sejarah dan klaim atas lahan  

Hubungan dengan lahan  
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Pertemuan dengan masyarakat SAD 113 Permasalahan dengan negosiasi  

11 Oktober Wawancara dengan petugas kesehatan diUnit 22 

Perjalanan ke Pompa Air: wawancara 

Perjalanan untuk mengunjungi grup Mat Ukup 

Pertemuan masyarakat dengan grup Mat Ukup  

Perjalanan ke Bulian 

Verifikasi luka-luka  

Lahan, kerusakan dan kompensasi  

 

Permasalahan dengan skema 

Kemitraan, 

Tuntutan masyarakat  

12 Oktober Perjalanan ke PKS 

Pertemuan dengan karyawan Wilmar dan PT AP  

Hak ulayat, permasalahan lahan, 

pencurian, penggusuran paksa dan 

kompensasi  

13 Oktober Perjalanan ke Bulian  

Wawancara dengan PEMDA 

Legalitas dan permasalahan lahan  

Pemulihan untuk penggusuran 

paksa  

14 Oktober Pembahasan hasil temuan dengan LSM setempat  

Perjalanan kembali ke Jakarta 

Kesimpulan sementara dan 

kemungkinan rekomendasi  

18 Oktober Wawancara dengan Daemeter di Bogor 

 

Pemetaan partisipatif dan penilaian 

sosial dalam mediasi konflik  

21 Oktober Wawancara dengan CAO in Bogors Peran dan tanggungjawab pihak-

pihak dalam mediasi yang 

difasilitasi oleh CAO  

22   Oktober Wawancara dengan penduduk di Bungku Klaim lahan masyarakat di PT JM 

dan PT MPS 

    

Faktor yang memperumit penelitian adalah bahwa beberapa individu setempat yang terlibat 

kini menghadapi tuntutan kriminal sehubungan dengan konflik di bagian selatan HGU dan 

kasus ini akan disidangkan dalam beberapa minggu lagi. Agar tidak menyebabkan prasangka 

dalam kasus ini atau pada penyidik tindak kejahatan kriminal maka tim tidak memohon 

wawancara dengan para tersangka yang ditahan di penjara Bulian. Tim juga berupaya untuk 

menghindari pembahasan tentang praduga bersalah atau tidak bersalah mereka.    

 

Status laporan ini: 

Ini merupakan laporan independen yang dibuat oleh LSM hak asasi manusia dan lingkungan 

hidup yang telah lama terlibat dalam pengamatan dan penelitian sektor minyak sawit di 

Indonesia. Laporan ini bukan dokumen resmi RSPO dan tidak berpretensi sebagai keterangan 

definitif dari kejadian yang tercatat di dalamnya. Namun laporan ini merupakan catatan yang 

sebenarnya dari apa yang telah didengar dan diamati selama investigasi berlangsung. Laporan 

ini telah dikompilasikan dalam rangka mendorong adanya suatu penyelesaian konflik dalam 

HGU PT AP sesuai dengan Prinsip dan Kriteria RSPO, Standar Kinerja IFC, perundangan 

nasional dan standar hak asasi manusia internasional.  

 

Masyarakat, tanah dan kebudayaan di Jambi Selatan  

 

Kawasan hutan, yang sekarang merupakan propinsi Jambi bersama dengan Palembang di 

bagian selatan, dahulu berkehormatan menjadi ibukota Kekaisaran Sriwijaya yang dominan 

di wilayah ini dan berjaya antara abad ke 7 dan ke 13.
6
 Bahkan sebelum dijadikan bagian dari 

Sriwijaya, sebelumnya Jambi merupakan pusat kerajaan Melayu dan Jambi sendiri memiliki 

kekuasaan. Sisa-sisa kerajaan Buddha ini masih dapat dilihat di Muaro Jambi. Sejauh abad ke 

7, kerajaan Melayu tercatat dalam sejarah mengirimkan upeti ke Cina.
7
 Wilayah ini kemudian 

memperoleh otonomi yang lebih dari Sriwijaya dan dibagi menjadi beberapa kerajaan yang 

pada waktu yang berbeda-beda menyatakan kemerdekaannya atau jatuh dalam kekuasaan 

Sriwijaya di selatan atau kerajaan Minangkabau di dataran tinggi Sumatra yang kian 

                                                           
6
 Ricklefs 2008; Tarling 1999; Reid 1995. 

7
 Reid 2001; I Tsing 2001. 
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berkembang di barat laut. Seperti yang masih diceritakan masyarakat setempat, wilayah 

dataran rendah yang berhutan dibagikan di antara beberapa wilayah kekuasaan kepala suku di 

pesisir dan bantaran sungai yang berbasis perdagangan dimana mereka melakukan 

perdagangan di kawasan ini dengan produk kehutanan termasuk emas yang ditukarkan 

dengan produk dari India, Cina, dan sentra-sentra perkembangan lainnya yang terhubung 

melalui perdagangan maritim regional.  

 

Masyarakat hutan yang berbahasa Melayu seperti masyarakat Batin Sembilan memainkan 

peran yang sangat penting dalam perdagangan regional ini, menghasilkan kekayaan dari 

hutan-hutan sehingga penguasa suku dan kekaisaran regional dapat berdagang dengan 

pedagang luar. Masyarakat yang kami wawancarai mengingat cerita dari masa ini dimana 

mereka memberikan upeti pada kepa suku regional dan raja-raja dengan damar, bahan 

celupan, kayu berharga dan rotan.  

 

Masyarakat Batin Sembilan menceritakan bahwa mereka bernama demikian karena mereka 

adalah keturunan dari sembilan bersaudara yang menetapkan pemukiman mereka sepanjang 

sembilan sungai yang dinamai di wilayah ini.
8
 Saat itu, mereka mengingat kembali, sebagian 

besar komunikasi dilakukan melalui sungai. Para leluhur mereka membuat pemukiman kecil 

di sisi sungai yang semi-permanen dan hidup dari perladangan berpindah, berburu, 

menangkap ikan dan dari mengumpulkan hasil hutan baik untuk digunakan sendiri dan untuk 

diperdagangkan. Keterikatan sejarah dan kebudayaan yang begitu kuat antara masyarakat 

Batin Sembilan dengan tanah adatnya digabungkan dengan perpindahan yang rutin dan sering 

dilakukan di sekitar tanah-tanah ini dengan alasan ekonomi dan kebudayaan.  

 

Seperti yang diutarakan Pak Roni, kepala dusun Sungai Beruang: 

 
Kami, suku anak dalam, dari dulu selalu berpindah-pindah di dalam hutan demi mata 

pencaharian kami. Kami berpindah-pindah untuk berburu, mengambil, mengumpulkan 

tanaman obat, akar, rotan dan kayu. Kami punya tempat suci yang kami kunjungi dan 

kami punya tempat kuburan kami. Kami berpindah-pindah dalam hutan karena ini 

merupakan adat kami dan ini adalah hak adat kami dan karena ini adalah tanah kami 

untuk kami gunakan dan hutan kami untuk kami dapat hidup darinya.  

Ekonomi ini membantu mereka hidup hingga tahun 1980an, namun pada saat itupun dengan 

mulai dibukanya akses jalan maka mereka semakin menetap dan terlibat dalam menanam dan 

mengumpulkan karet.
9
   

 

Meskipun kami tidak memiliki waktu yang cukup untuk membahas secara mendalam sistem 

penguasaan dan pewarisan tanah masyarakat Batin Sembilan, dijelaskan bahwa tanah dimiliki 

bersama oleh masyarakat yang berbeda-beda sebagai teritori kolektif – ulayat.
10

 Di dalam 

teritori ulayatnya, keluarga-keluarga menetapkan haknya dengan melakukan pertanian dan 

kepemilikan tanah seperti ini diwarisi dengan setara oleh laki-laki dan perempuan, yang tetap 

                                                           
8
 Juga lihat SETARA dan Misereor 2011. 

9
 Petani kecil karet di Indonesia menjadi bagian yang signifikan secara global dalam ekonomi regional sejak 

tahun 1930an dan bertumbuh kembang secara mandiri dari dan bersaing dengan perkebunan karet kolonial 

(Dove 2011). 
10

 Ulayat lebih banyak dipergunakan di Indonesia dengan beragam cara. Istilah ini juga digunakan dalam 

perundangan Indonesia terutama UU Pokok Agraria tahun 1960. Dalam penggunaan masyarakat Batin Sembilan 

istilah ini tidak hanya berlaku pada lahan pertanian namun juga pada kawasan hutan yang lebih luas dan yang 

dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Dengan demikian istilah ini berkaitan dengan istilah wilayah adat – 

teritori adat – yang digunakan di berbagai wilayah lain di Indonesia. 
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memegang kepemilikannya setelah pernikahan bahkan apabila pihak laki-laki yang berperan 

dalam mengurus tanah tersebut. Jadi, dijelaskan kepada kami, perempuan tetap memiliki 

tanahnya apabila terjadi perceraian.  

 

Lokasi desa sering berpindah-pindah dalam wilayah ulayat dan sekarang diingat melalui 

lokasi kuburan tua yang masih ditemukan dalam hutan (dan sekarang di dalam perkebunan 

sawit). Meskipun memiliki legenda asal-muasal yang sama, berbagai kelompok Batin 

Sembilan juga memperebutkan tanah dan kekuasaan atas hutan dan mempertahankan teritori 

masing-masing, bila perlu dengan kekuatan. Namun demikian, kami diberitahu bahwa 

pernikahan dan perdagangan antara berbagai desa hutan ini tetap dipertahankan.  

 

Secara keseluruhan, masyarakat Batin Sembilan berbagi wilayah dengan masyarakat lain, 

terutama yang disebut sebagai „Kubu‟,
11

 yang lebih banyak bergantung pada berburu, 

menangkap ikan dan mengambil hasil hutan daripada melakukan pertanian namun yang juga 

menukarkan hasil hutan dengan logam, garam dan barang lain yang telah menjadi bagian 

penting dalam kehidupan mereka. Namun masyarakat Batin Sembilan tidak 

mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang nomaden dan dengan demikian membedakan 

dirinya ari masyarakat „Kubu’. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Nurman:   

 
Kami hidup di pemukiman tetapi tidak bersama orang Kubu. Orang Kubu tidak seperti 

kami; mereka tidak punya rumah tetap. Mereka nomaden, kami tidak. Kami punya 

rumah, kami punya tempat kuburan, kebun dan tanaman panen. Kalau orang Kubu, 

mereka pindah jauh dari rumahnya kalau seseorang di antara mereka meninggal.  

Setiap wilayah Batin Sembilan memiliki hierarki kepemimpinan dan kepala suku yang 

dinamakan depati yang dibantu oleh manku, sementara temanggong memiliki kekuasaan 

keseluruhan atas wilayah adat dan mengurus tanah ulayat. Pajak dibayarkan sebagai upeti 

pada raja regional. „Kami masih berada dalam hutan hingga perusahaan-perusahaan datang.‟  

 

Di bawah Belanda, sejalan dengan kebijakan pemerintahan tidak langsung dan pemberlakuan 

dualisme sistem perundangan – dengan perundangan yang diambil dari hukum Belanda 

diberlakukan bagi para kolonialis dan hukum perdagangan dan adat tetap dipertahankan dan 

diregulasikan bagi masyarakat – kewenangan kepala suku dan raja-raja tetap diakui dan upeti 

tetap diberikan kepada mereka oleh berbagai desa. Orang yang diwawancarai juga 

mengklaim bahwa di bagian selatan, Belanda secara eksplisit mengakui bidang lahan seluas 

25 kilometer persegi sebagai tanah mereka dan mereka menunjukkan fotokopi dokumen 

Belanda yang tua dan bernoda yang menunjukkan bahwa Belanda telah mengakui 

kewenangan mereka selama periode tersebut.  Belanda tidak terlalu membedakan antara 

„Kubu‟ yang pemburu dan pengumpul dan Batin Sembilan yang lebih menetap namun masih 

berpindah-pindah dan selama periode inilah, menurut para informan kami, bahwa Belanda 

mulai, secara paternalistis, menyebutkan kedua masyarakat ini sebagai Anak Dalam, „anak-

anak pedalaman‟.  

 

Para penduduk desa menceritakan bagaimana, di masa lampau, hukum adat yang dinamakan 

Undang Segaling Batang, sangat ketat dan mensyaratkan pemotongan tangan dan 

pencongkelan bola mata sebagai hukuman atas tindak kejahatan tertentu. Selama era Belanda 

sistem hukum adat ini direformasikan karena Belanda menganggap hal ini „tidak maunsiawi‟ 

                                                           
11

 Istilah „Kubu‟ sekarang dianggap sebagai ejekan dank arena itulah diberi tanda kutipan dalam laporan ini. 

Kini, masyarakat tersebut memilih disebut sebagai Orang Rimba. Sekarang mereka hidup baik di selatan 

maupun utara , namun tidak di dalam, HGU PT AP.  
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dan tata tertib baru diadopsi yang disebut dengan Undang Kiling Dalam. Menurut beberapa 

orang yang diwawancarai, Islam baru belakangan datang ke wilayah ini dan ada beberapa 

orang yang pada generasi kakek-neneknya masih memeluk agama Buddha dan melakukan 

ritual adat. Beberapa dari tarian, lagu dan praktek ritual adat ini masih dilakukan pada saat-

saat tertentu namun pernikahan sekarang diperingati sesuai dengan perundangan nasional dan 

tradisi Islam.  

 

Administrasi Pasca-kemerdekaan 

 

Sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan masyarakat, sistem organisasi sosial dan 

tata guna lahan mulai berubah, terutama setelah tahun 1980an. Pajak dibayarkan kepada 

pejabat Negara untuk tanah dan bangunan dan pada tahun 1982 sistem kepemimpinan 

tradisional diganti dengan sistem administrasi yang seragam diseluruh tanah air, namun 

demikian temanggong tetap dihormati walaupun tidak diakui oleh pemerintah.  Hanya setelah 

penetapan Kawasan Hutan Negara tersebut lalu sistem pajak tanah melemah.  

 

Perubahan besar lainnya adalah bahwa pemerintahan yang baru tidak lagi membuat ketentuan 

untuk mengakui hak-hak adat atas tanah; tanah tidak ditetapkan sebagai ulayat ataupun 

kepemilikan pribadi. Walaupun hutan tersebut belum sepenuhnya dikukuhkan, sejak akhir 

tahun 1970an seluruh kawasan dikelola sebagai Kawasan Hutan Negara, dimana, sesuai 

dengan penerapan UU Kehutanan, hak masyarakat adat harus mengalah pada rencana 

pengembangan kehutanan.
12

 Bahkan pendataan hutan baru dilakukan oleh Departemen 

Kehutanan di tahun 1987. Hal ini menunjukkan sekitar 4,000 hektar kawasan ladang yang 

berpindah-pindah dalam HGU PT AP, yang menunjukkan hingga 2,000 KK bermukim di 

kawasan HGU.
13

 Namun demikian, pemerintah tidak mengambil langkah apapun untuk 

mengamankan hak warga atas tanah dan penghidupan mereka. Bahkan, dengan legalitas yang 

dapat dipertanyakan sebagaimana dijelaskan dibawah, kawasan ini telah dialokasikan untuk 

dikembangkan sebagai perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1986. 

 

Malah, pendekatan dari pemerintah daerah adalah untuk secara resmi mengklasifikasikan  

Batin Sembilan sebagai „suku anak dalam‟ (SAD), yang dianggap orang-orang terbelakang 

yang membutuhkan modernisasi dan membawa mereka ke aliran umum nasional.
14

 Bukannya 

mendorong masyarakat hutan untuk membangun penghidupan mereka sendiri berdasarkan 

pengakuan atas hak-hak mereka dan sistem adatnya dan kegunaannya, kebijakan pemerintah 

terhadap SAD didisain untuk mengakhiri system penggunaan tanah mereka secara luas dan 

mendorong mereka untuk bermukim dalam kampong permanen dan mengadopsi kehidupan 

yang „moderen‟. Kegunaan sumber daya hutan untuk penghidupan dan perniagaan mereka 

juga secara resmi tidak dianjurkan
15

. Selama tahun 1980an, kantor dinas Departemen Sosial 

melakukan upaya-upaya untuk menampung masyarakat tersebut dalam pusat-pusat 

perumahan, namun karena mereka tidak diberikan tanah, rencana tersebut gagal.
16

  

 

Sampai dengan tahun 1999, seluruh kawasan tersebut berada di bawah satu kabupaten (atau 

distrik), Batanghari, yang ditetapkan sebagai distrik di tahun 1948 bahkan sebelum Jambi 
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 Colchester, Sirait dan Wijadjo 2003. 
13

 Angka ini hanya estimasi berdasarkan rata-rata kepemilikan ladang seluas 2 hektar per KK.  
14

 Colchester 1986a. 
15

 Untuk keterangan yang terinci mengenai dampak kebijakan Negara dalam integrasi Kalimantan dan Sulawesi 

lihat Dove 2011 dan Li 2006. 
16

 Kami tidak mempunyai cukup waktu untuk mengklarifikasi detil mengenai program sedentarisasi DEPSOS 

yang dilaksanakan di tahun 1980an.  
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menjadi sebuah propinsi di tahun 1963. Di tahun 1999, Batanghari dibagi menjadi dua distrik, 

Batanghari dan Muaro Jambi, namun pemisahan kewenangan agak lambat dalam birokrasi 

tersebut sehingga baru di tahun 2002 terjadi dan, sebagaimana ditegaskan oleh pemerintah 

daerah, masih terjadi ketidakjelasan, terutama di bagian selatan, mengenai batas-batas antara 

kedua distrik tersebut.  Salah satu akibatnya adalah dalam persengketaan PT AP sementara 

masyarakat di bagian utara dan barat HGU mengharapkan penyelesaian dari pemerintahan 

Batanghari, masyarakat yang berada di bagian tenggara berada dibawah, pemerintahan dan 

melakukan pemilu di, Muaro Jambi. Untuk memperkeruh keadaan, HGU diatur oleh 

pemerintahan di Batanghari, namun sebenarnya tumpang tindih dengan beberapa pemukiman 

yang berada dibawah  pemerintahan Muaro Jambi.    

 

Sejarah pengembangan tanah:  
 

Selama tahun 1970an, praktis seluruh kawasan hutan di bagian selatan Jambi dibagikan ke 

berbagai perusahaan dalam bentuk HGU hutan yang sangat besar untuk menghasilkan kayu. 

Tanah ulayat masyarakat Batin Sembilan yang tumpang tindih yang sekarang terlibat dalam 

kasus PT AP termasuk PT Tanjung Johor, PT Tanjung Asa, PT Bangun Desa Utama, PT 

Asialog dan, mengarah ke barat laut di pinggiran kawasan tersebut, PT Tanjung Jati.  

 

PT Bangun Desa Utama, perusahaan yang kemudian menjadi PT Asiatic Persada, adalah 

bagian dari Asiatic Mas Corporation (AMC) yang dimiliki oleh Andi Senangsyah, seorang 

penduduk Palembang dengan hubungan keluarga yang dekat dengan militer. Setelah PT AP 

dijual kepada pihak lain di tahun 2000, AMC mempertahankan 49% sahamnya di perusahaan 

tersebut. Hingga saat ini saham tersebut dipertahankan. 

 

Saat penebangan kayu mencapai puncaknya di masa 1980an, kebijakan daerah bergeser 

kepada pembukaan kawasan untuk perkebunan. Di sisi timur kawasan ini, sebuah rencana 

Transmigrasi besar-besaran diberlakukan, yang dilaksanakan oleh perusahaan semi-negara, 

PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI), yang mengembangkan kawasan itu sebagai proyek 

perkebunan Inti dan Plasma dengan transmigran asal Jawa sebagai sumber tenaga kerja dan 

mendapatkan alokasi 2 ha per KK untuk kebun kelapa sawit. Proyek ini mendatangkan 

pendatang dalam jumlah besar dimana banyak dinatara mereka yang sudah pindah untuk 

bermukim di bagian propinsi yang lain. 

 

Menurut penelitian seksama yang dilakukan oleh LSM setempat,
17

 pemerintah daerah pada 

awalnya menawarkan kepada PT BDU untuk membuat perkebunan coklat dan kelapa sawit 

dengan luas total 40,000 ha. di tahun 1984. Rencana tersebut tidak pernah terbukti namun di 

tahun 1986 sebuah Land Use Permit (HGU) yang mencakup 20,000 ha. Untuk masa 35 tahun 

dikeluarkan untuk PT BDU. Adalah HGU inilah yang berakibat menimbulkan sengketa tanah 

PT AP.  Kelak, AMC juga mendapatkan ijin lokasi funtuk dua kawasan yang lebih kecil di 

sebelah barat HGU untuk anak perusahaannya yang bernama PT Jamer Tulen (3,871 ha.) dan 

PT Maju Perkasa Sawit (3,381 ha.).  

 

PT BDU akhirnya mengamankan ijin pelepasan hutan seluas 27,600 ha. di tahun 1992 (lihat 

box) dan pada saat inilah PT BDU secara resmi memindahkan HGU tersebut ke perusahaan 

yang baru dibentuk, PT Asiatic Persada. Membutuhkan beberapa tahun sebelum semua 

kepentingan PT BDU terselesaikan, walaupun demikian di tingkat desa masyarakat masih 

menyebutkan PT AP sebagai PT BDU, dimana inilah nama perusahaan yang lebih dikenal. 
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 CAPPA, SETARA, Hijau, AGRA 2011. 
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Menurut orang-orang yang diwancara dan peta HGU yang dapat kami lihat, penanaman yang 

sebenarnya tidak dilakukan secara besar-besaran hingga di tahun 1990an pada saat ekspansi 

dimulai di bagian utara kawasan HGU dan sepertinya baru di tahun 200an ekpansi kawasan 

kelapa sawit dilakukan di bagian selatan kawasan HGU. Sebuah laporan dari PT TUV 

membenarkan bahwa konversi hutan dan penanaman baru memang sedang terjadi di kawasan 

HGU PT AP.
18

  

 

Menurut responden wawancara, AMC menjual 51% sahamnya dari PT AP, PT JT dan PT 

MPS kepada Commonwealth Development Corporation dan Pacific RIM di tahun 2000, yang 

pada gilirannya menjual sahamnya kepada Cargill di awal tahun 2006 yang menjual PT AP 

dan PT JT kepada konglomerat Wilmar yang baru berdiri di akhir tahun 2006. PT MPS 

kemudian diakuisisi oleh PT AP di tahun berikutnya.  

 

Legalitas Anak-anak Perusahaan PT AP 

 

Apabila SK Menteri Kehutanan tahun 1992 diteliti dengan cermat, dapat dicatat bahwa SK tersebut 

mensyaratkan pemenuhan kewajiban trhadap PT BDU. Dalam ketetapan ketujuh dinyatakan bahwa 

apabila PT BDU gagal memperoleh HGU dalam masa setahun setelah leputusan dikeluarkan, maka 

tanah secara otomatis akan dikembalikan ke Kementrian Kehutanan. Bahkan HGU ternyata 

dikeluarkan di tahun 1986 lewat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri 

No.SK.46/HGU/DA/86 mengenai Pemberian HGU kepada PT BDU seluas 20.000 ha. Di Kabupaten 

Batanghari, yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya Sertifikat HGU No.1 Tahun 1986.  Dengan 

demikian, pertanyaan hukumnya: apa dasar keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri 

yang disebut diatas dan sertifikat HGU? SK Menteri Kehutanan No.667/Kpts-II/1992, yang seharusnya 

dijadikan sebagai dasar dikeluarkannya HGU, baru diberikan enam tahun setelah keluarnya HGU.  

 

Pokok ini diperkuat lebih lanjut di dalam ketetapan nomor 1 dari SK Menteri Kehutanan No.667/Kpts-

II/1992 yang menyatakan bahwa BPN akan mengeluarkan surat HGU atas tanah seluas 27.675 ha.. 

Terdapat alasan yang kuat untuk beragumentasi bahwa Menteri Dalam Negeri melampaui 

kewenangannya dan ini menjadikan HGU dari PT BDU batal.  

 

Keputusan Gubernur,
19

 mengenai alokasi tanah seluas + 40,000 ha. untuk PT BDU, mensyaratkan 

ketentuan-ketentuan lanjutan yang memperkuat argumentasi bahwa HGU untuk PT BDU seharusnya 

dibatalkan. Dalam ketetapan kedua dibawah nomor 1 dinyatakan bahwa keputusan untuk 

mengalokasikan tanah adalah syah hanya apabila status tanah dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan 

(TGHK) diubah dari hutan produksi terbatas menjadi hutan yang dapat dikonversi sesuai dengan surat 

Gubernur Jambi, No.525.26/902/U/Bappeda, yang disetujui oleh Menteri Kehutanan. Patut dicatat 

bahwa pada saat Menteri Dalam Negeri mengeluarkan HGU disyaratkan bahwa terdapat penduduk di 

dalam HGU yang kepentingannya harus diselesaikan supaya HGU tetap berlaku. 

 

Status Legal dari PT Jamer Tulen dan PT MPS 

Menurut para LSM, di tahun 2008 dan 2009, Wilmar berupaya untuk memperbaharui ijin untuk PT JT 

dan PT MPS namun tidak berhasil. Pemerintah daerah membenarkan kepada kami bahwa kedua anak 

perusahaan Wilmar tersebut tidak mempunyai HGU. Pengertian kami adalah bahwa dalam kedua 

kawasan tanah  seluas 7,500 ha. Statusnya dikembalikan menjadi Tanah Negara dan keabsyahan dari 

operasional yang berlanjut dari kawasan tersebut – masih ada tanaman sekitar 3,000 ha. – menjadi tidak 

jelas. 
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 PT TUV 2011a. 
19

 SK Gubernur Jambi No.188.4/599 tahun 1985 tanggal 2
nd

 of December 1985 mengenai Alokasi Tanah seluas 

+ 40.000 Ha untuk proyek perkebunan minyak kelapa sawit PT.BDU.    
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Berdasarkan kronologi akuisisi ijin yang terdaftar di Lampiran 1, jelas bahwa PT BDU 

memperoleh HGU untuk luas 20,000 ha. di tahun  1986. Namun demikian baru di tahun 

1992, melalui ketetapan surat keputusan,
20

 bahwa kawasan seluas 27,675 ha. diizinkan oleh 

departemen kehutanan untuk perkebunan kelapa sawit PT BDU. Secara hukum, sebuah HGU 

tidak dapat diberikan sebelum adanya surat keputusan izin kehutanan. Nampaknya implikasi 

hukumnya adalah karena pemberian HGU kepada PT BDU cacat secara hukum, maka 

transfer HGU, pertama ke Pacific RIM, kemudian kepada grup Wilmar sebagai pemegang 

saham mayoritas, tidak sah pula. Hal ini juga berlaku terhadap semua semua tindakan hukum 

PT AP lainnya (lihat box diatas untuk keterangan). 

 

 

 

Tidak adanya Petani Plasma 

Aspek menarik lain dari operasi PT AP adalah, bertolak belakang dengan situs PTPN VI di 

sebelah timur, perkebunan PT AP dikembangkan murni sebagai perkebunan inti dan tidak 

disediakan tanah untuk petani. Dikarenakan masyarakat Batin Sembilan telah kehilangan 

tanahnya akibat Transmigrasi di bagian timur dan belakangan akibat HGU yang cukup besar 

di bagian barat daya (PT REKI),
21

 keputusan untuk mengembangkan perkebunan tanpa 

adanya petani plasma  berakibat cukup besar untuk warga Batin Sembilan dan sekitar 

kawasan tersebut dan hubungan mereka dengan PT AP. 

 

Mengenai HGU konservasi PT REKI yang bersebelahan, ini dibentuk dari HGU perkayuan 

lama dari PT Asialog, dan saat ini dikelola oleh konsorsium dari LSM Indonesia dan 

Internasional. Meskipun proyek tersebut menyatakan berharap dapat bekerja dengan 

penduduk setempat, tujuannya adalah untuk mempertahankan hutan hujan dan mencegah 

pembukaan lahan lebih lanjut. Dikarenakan sedikitnya tanah yang tersisa bagi warga 

disebelah utara, HGU konservasi juga membatasi akses tanah dan merupakan tantangan 

untuk penghidupan. 
                                       Lokasi PT REKI yang tepat di bagian barat daya HGU PT AP                                

 

                                                           
20

 SK. Menteri Kehutanan No.667/Kpts-II/1992 tentang pelepasan sebagian hutan  S.Bahar – S.Temindai yang 

berlokasi di kabupaten Sarolangun Bangko– Jambi, tanggal 3 July 1992 
21

 PT REKI adalah korporasi yang menjalankan proyek konservasi yang dikenal secara internasional sebagai 

Harapan Rainforest Project. Lihat http://harapanrainforest.org/  

http://harapanrainforest.org/
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Perpindahan dan penggusuran warga  
 

Sebagaimana dicatat diatas, baik masyarakat Batin Sembilan maupun Orang Rimba (Kubu), 

selalu berpindah disekitar hutan didalam wilayah eksklusif mereka, kendatipun Orang Rimba 

lebih banyak berpindah dan memiliki lebih sedikit ikatan dengan tanah lewat pertanian. 

Namun demikian, perpindahan masyarakat Batin Sembilan menjadi lebih terpaksa dengan 

terjadinya pembangunan. 

Gelombang pertama perpindahan diakibatkan dari terjadinya HGU kayu yang tidak dapat 

kami rekonstruksi akibat terbatasnya waktu saat disana. Dampak utama yang kami pahami 

adalah pembuatan jaringan jalan yang luas untuk pengambilan kayu, didorong oleh 

pemukiman yang didirikan disisi jalan karena komunikasi lewat darat pelan-pelan 

menggantikan transport lewat sungai. Jaringan jalan rupanya juga mendorong didirikannya 

kebun-kebun karet berskala kecil dan memungkinkan perkembangan perdagangan setempat. 

Namun demikian, berdirinya situs transmigrasi milik PTPN VI yang cukup luas, di awal 

1980an, memunculkan perubahan besar di wilayah itu.  Jumlah penduduk yang relative 

banyak, sebagian besar dari Jawa, dimukimkan di wilayah tersebut dibawah program 

pemukiman yang disponsori oleh negara.
22

 PTPN VI, organisasi semi-negara, 

mengimplementasikan apa yang disebut sebagai Perkebunan Inti-Rakyat (PIR), dimana 

dilakukan pembukaan lahan hutan dan wilayah terbesar tanah ditanam sebagai perkebunan 

inti, sementara petakan kelapa sawit seluas dua hektar disediakan untuk para transmigran, 

dimana mereka akan menjual panennya ke pabrik milik PTPN VI.  

Situs Transmigrasi didirikan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, kendatipun 

pihak Batin Sembilan mengingat kembali mereka dibayar sangat murah sebagai gantinya 

wilayah penanaman dan kebun-kebun karet dan pohon buah-buahan.  

Kami kehilangan banyak tanah ke PTPN. Mereka  meratakan pohon karet dan kebun 

kami. Kami dapat berbuat apa? Sewaktu Orde Baru kami tidak mempunyai banyak hak. 

Banyak tentara pada masa-masa itu … Iya, ada kompensasi waktu itu tapi tidak banyak, 

kadang Rp 25,000 per hektar kadang Rp 40,000 untuk satu blok karet. Banyak 

masyarakat yang trauma dengan apa yang terjadi, bahkan hingga kini.  

Rencana Transmigrasi yang didirikan di sepanjang sisi timur yang kemudian menjadi HGU 

PT AP memiliki akibat memotong bagian besar dari wilayah leluhur Batin Sembilan 

setempat. Akibatnya sementara sebagian pindah ke arah timur untuk mencari tanah dan 

penghidupan alternative, yang lainnya pindah ke bagian barat tanah adat mereka. Para 

transmigran juga berekspansi dari daerahnya, sesuatu yang umum selama 1980an,
23

 dan, 

menurut peta yang dapat kami teliti, mereka menduduki porsi besar dari kawasan HGU PT 

AP. 

Dengan begitu banyaknya perpidahan penduduk yang dipicu oleh beban pembangunan dan 

distimulasi oleh infrastruktur baru, dalam decade belakangan tidak dapat dihindari pembauran 

penduduk dan identitas yang cukup besar di semua desa di wilayah tersebut. Perkawinan 

campur menyebabkan banyak orang Jawa dan Sunda, bahkan Banjar dan Bugis, untuk tinggal 

di desa-desa Batin Sembilan. Pada umumnya, penduduk setempat mendukung perkawinan 

                                                           
22

 Suku Jawa sekarang merupakan sepertiga dari seluruh penduduk Propinsi. 
23

 Otten 1986; Colchester 1986b. 
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tersebut dan menerima kehadiran kerabat-keranat baru mereka namun bukan berarti mereka 

meninggalkan identitas mereka sendiri.  

Jurubicara PT AP yang kami wawancarai meragukan mengenai apakah pihak yang sekarang 

mengaku Suku Anak Dalam memang dapat menunjukkan mereka keturunan dari leluhur Batin 

Sembilan. Ada yang bisa, ada pula yang tidak. Namun identitas bukan berdasarkan keturunan, 

namun lebih ke penerimaan social. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Roni: 

Warga yang kawin ke dalam masyarakat kami seharusnya diterima sebagai warga 

setempat. Mereka kawin dengan Suku Anak Dalam maka mereka juga menjadi Suku Anak 

Dalam. Bagaimana kami mengusir orang yang mengawini anak perempuan kami dan 

mempunyai anak disini?    

Sebagaimana dicatat diatas, masyarakat Batin Sembilan rupanya mempunyai apa yang disebut 

oleh pihak anthropolog sebagai sistem keturunan dan warisan „cognatic‟, dimana identitas dan 

tanah yang diwariskan dari pihak bapak dan ibu sama.
24

  

  

Peta LSM menunjukkan HGU PT AP dengan kawasan yang ditanami berwarna hijau, 
intrusi oleh pihak transmigran dari kawasan PTPN VI di arah timur ditampilkan dengan 
warna oranye bergaris, dan  kawasan PT MPS dan PT Jamer Tulen dengan Ijin Lokasi 
yang kedaluwarsa ditampilkan berwarna putih disebelah kiri.  Kawasan dengan warna 
biru bergaris telah disisihkan untuk konservasi oleh PT REKI.  Segitiga merah di arah 
selatan menunjukkan tiga situs dimana pengusiran terjadi di Agustus 2011, yang 
memicu investigasi ini. 

                                                           
24

 Sebagaimana dicatat  di bagian lanjutan laporan ini, di tahun 2010 PT AP mengontrak Daemeter Consulting 

untuk melakukan penelitian genealogi di sebagian masyarakat Batin Sembilan untuk menentukan keabsyahan 

(dan/atau menentang) klaim tanah mereka. Dikarenakan kami tidak dapat membaca laporan tersebut, kami tidak 

dapat berkomentar mengenai keakuratannya namun mungkin patut dicatat bahwa genealogi tidak dapat 

disamakan dengan identitas social maupun system warisan.   
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Konflik tanah dan negosiasi 

Sebagaimana telah dicatat, alokasi semula dari tanah leluhur Batin Sembilan di dalam 

kawasan PT AP ke sector perusahaan swasta terjadi selama era rezim otoriter militer Presiden 

Suharto (1966-1998),
25

 di saat mana adalah sangat berbahaya untuk menentang rencana 

pembangunan pemerintah.
26

 Dengan demikian perlawanan lokal terhadap pengambil alihan 

tanah oleh PT AP dilakukan secara diam-diam hingga saat jatuhnya Suharto saat mana 

prinsip demokrasi, desentralisasi dan menjamurnya organisasi masyarakat sipil 

memberanikan masyarakat untuk menegaskan kembali hak-hak mereka. Menurut apa yang 

telah kami pelajari dari wawancara kami, perlawanan ini menjadi terang-terangan di tahun 

2000 dan langsung menyebabkan terjadinya negosiasi antara PT AP, yang pada saat itu 

dibawah manajemen baru Commonwealth Development Corporation dan Pacific Rim, dan 

masyarakat. Ceritanya rumit, bervariasi dari tempat ke tempat lainnya, dan hanya garis besar 

menonjol yang dapat kami rekonstruksi dengan waktu yang ada. Sisa bagian ini merangkum 

seakurat mungkin apa yang telah kami pelajari dari wawancara. 

 

Bagian utara HGU 

Perwakilan masyarakat di bagian utara HGU yang kami wawancarai mengingat bahwa 

masalah tanah pertama kali mereka bicarakan dengan pemerintah di tahun 1980an, di masa 

dimana kawasan tersebut dieksploitasi untuk perkayuan. Sebagaimana diingat oleh mereka, 

adalah pada tahun 1983 Departemen Kehutanan mensyaratkan tanah tersebut dipertahankan 

sebagai Kawasan Hutan Tetap. Setahun kemudian, batas-batas kawasan tersebut ditentukan, 

dengan perjanjian yang ditandatangani oleh masyarakat setempat, dimana mereka sendiri 

membantu memetakan kawasan yang diperuntukkan Hutan Tetap. Pak Subuk menyatakan: 

 
Kami tidak mengetahui bahwa tanah ini akan dikonversi menjadi HGU. Jadi kami 

menandatangani perjanjian dan membantu mereka.  Kami sebenarnya telah ditipu untuk 

memetakan HGU.  Pompa Air juga melakukan pemetaan. Masyarakat diberitahu untuk 

menjaga hutan.  Terdapat HGU kayu disitu sebelumnya saat Asialog dan PT Tanjung 

Johor masih aktif.  Namun kami tidak diberitahu bahwa ini akan menjadi HGU kelapa 

sawit. 

 

Setelah itu, rencana untuk perkebunan coklat dan kelapa sawit diumumkan, masyarakat 

mengingat bahwa PT BDU berjanji secara lisan untuk membentuk perkebunan coklat dan 

kelapa sawit untuk petani. Masih berkelanjutan, jurubicara masyarakat menegaskan, 

perjanjian untuk membentuk perkebunan bagi petani ditandatangani oleh masyarakat yang 

dikenal sebagai SAD 113
27

 dengan PT BDU (kemungkinan ini setelah tahun 2000, menurut 

upaya rekonstruksi kejadian kami). Bagaimanapun juga, peta HGU PT AP yang tertanggal 

tahun 2004 dan 2005 memang menunjukkan rencana kerjasama seluas 350 ha. Di dalam HGU 

di dekat masyarakat Johor.  

 

Melihat ke belakang mengenai apa yang terjadi, masyarakat sekarang mencurigai bahwa 

mereka ditipu untuk membiarkan pengembangan kawasan tersebut. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Pak Subuk: 

                                                           
25

 Simpson 2008. 
26

 Pada tahun 1966 ratusan ribu orang yang diduga komunis dibunuh oleh tentara dan milisia sipil anti-komunis 

dan ratusan ribu lainnya dipenjara tanpa persidangan (Fauzi Rachman 2011 mengutip Cribb 1990).  
27

 Nama  SAD 113 dipilih oleh 113 kelompok suku anak dalam yang pada tahun 2003, bersama-sama sepakat 

untuk mengajukan gugatan klaim tanah mereka di bagian utara HGU. 
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PT BDU berbuat baik dengan kita. Mereka menjanjikan coklat, kelapa sawit dan plasma. 

Kami menandatangani KKPA. Apakah ini taktik mereka untuk mengekspansi tanah 

mereka?  Kami tidak tahu. Pada saat itu, kami sudah menanam pohon buah-buahan dan 

tanakan coklat di tanah adat kami. Kami mempercayai PT BDU. Namun setelah kami 

tandatangan, PT BDU dating dan membakar hutan kami untuk menanam kelapa sawit. 

Mereka juga membakar kuburan kami pada saat bersamaan. Ketika kami melawan, 

perusahaan mengarahkan senjata ke muka kami.  Dan mengenai KKPA, yang mereka 

janjikan kepada kami sebelum menanam, tanah seluas 1,500 ha. yang dijanjikan ke kami, 

dari Pinang Tinggi sampai Bulit Balut, yang ditandai dengan marka 650B dan 649A. 

Ketika PT BDU mulai memanen buah kelapa sawit, mereka singkirkan marka-marka 

tersebut.  Kami tertipu memberikan tanah kami. 

 

Warga masyarakat SAD 113 memberikan perhatian khusus terhadap pengrusakan situs-situs 

kuburan mereka yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit, karena ini adalah salah satu 

dari sedikit cara mereka dapat membuktikan hubungan lama mereka dengan tanah leluhurnya. 

Selama kunjungan kami mereka bersikeras menunjukkan kepada kami tiga situs diantaranya 

di Jongot Kedondong, Marung Tenggah dan Muaro Temidai, selain satu kuburan aktif di 

Tanah Menang.  

 

 
Pertemuan masyarakat dengan kelompok SAD 113 

 

Warga desa menegaskan bahwa Jongok Kedondong masih aktif dipergunakan saat diratakan 

pada tahun 2003 oleh bulldozer PT AP. Menurut jurubicara masyarakat, 159 kuburan telah 

dihancurkan. Masyarakat mencurigai bahwa perusahaan menghancurkan situs tersebut dengan 

sengaja dalam rangka melakukan ekspansi dan menanam kelapa sawit dan untuk 

menghilangkan bukti bahwa ada penduduk setempat yang bermukim di lokasi tersebut. Selain 

kuburannya sendiri, bukti-bukti adanya manusia lainnya termasuk tanaman buah-buahan 

(durian, sungai dan nyaru).  
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Marung Tenggah (2 ha.) adalah kuburan suci dimana hanya satu bagian yang tersisa. 

Walaupun koordinat situs kuburan ada di peta Daemeter, wakil masyarakat menuduh bahwa 

PT AP mengklaim bahwa ini hanya rekayasa oleh masyarakat untuk menyatakan klaim 

mereka atas tanah yang tidak pernah mereka tinggali. Masyarakat melaporkan bahwa 

bulldozer PT AP tenggelam kedalam rawa saat baru tiba di situs dan tidak dapat melanjutkan 

pengrusakan. Pak Nurman menyatakan: 

 
Lihatlah disekitar sini, terdapat rambutan dan pohon ceri yang ditanam oleh leluhur kami. 

Galilah disekitar sini, dan anda akan menemukan tulang-tulang leluhur kami.  Namun 

pada saat kami kemari untuk mengunjungi kuburan ini, kami dituduh mencoba mencuri 

buah kelapa sawit. Situs ini terdapat di peta klaim tanah dimana Daemeter dipekerjakan 

untuk membuat.  

 

Di tanah Muaro Temidai (0.5 ha) yang diratakan oleh PT BDU dan kemudian sepenuhnya 

dikonversi oleh PT AP di tahun 2003 dalam rangka membuat selokan. Perwakilan SAD 113 

mengklaim bahwa sekitar limabelas tanaman yang ditanam oleh SAD 113 ditebang dalam 

proses tersebut.  

 

PT AP menjadi dibawah kepemilikan Wilmar di tahun 2006. Kami bertanya kepada staf PT 

AP apa yang terjadi dengan rencana perkebunan plasma yang telah direncanakan didalam 

HGU. Jurubicara perusahaan memberitahukan bahwa dikarenakan kawasan yang dipilih 

berada didalam HGU, maka tanah tersebut tidak dapat diberikan kepada masyarakat (dan lihat 

dibawah untuk detil lebih lanjut mengenai situasi yang serupa di bagian selatan HGU).
28

  

 

Masyarakat juga mengeluh bahwa meskipun mereka bernegosiasi dengan PT AP (dan lihat 

dibawah ini), perusahaan, perusahaan masih tidak menghormati situs kuburan mereka. 

Sebagaimana dicatat oleh Pak Nurman: 

 
Kami menuntut bahwa kelapa sawit disingkirkan dari sini dan Simon Siburat langsung 

menyetujuinya. Tapi mereka masih menanam kelapa sawit disekitar kuburan, dan 

terkadang diatas kuburan.  Ini adalah pelecehan. Ini adalah penghinaan terhadap leluhur 

kami dan kepada saudara-saudara kami.  Perusahaan mengatakan bahwa kuburan disini 

bukan milik SAD.  Tidak ada yang lain yang tinggal disini atau yang mengunjungi 

kuburan tersebut; jadi milik siapa lagi? 

 

                                                           
28

 Sebenarnya memungkinkan secara hukum memisahkan tanah dari HGU namun membutuhkan prosedur 

administrasinya cukup panjang. 
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Pak Nurman, jurubicara SAD 113, menyampaikan argumentasinya 

 

Secara keseluruhan, menurut jurubicara masyarakat, masyarakat SAD 113 kehilangan tanah 

adat seluas 3,614 ha., dimana lokasi dan koordinatnya, mereka mengklaim, telah dipetakan 

dan diterima oleh Badan Pertanahan Nasional dan Kementrian Kehutanan. Adalah tanah 

seluas 3,614 ha ini yang diklaim kembali oleh SAD 113, termasuk situs-situs kuburan yang 

telah dihancurkan (lebih dari 240 ha).  

 

Percobaan mediasi konflik: 

Di tahun 2006, sebuah konsorsium LSM yang prihatin menyerahkan sebuah complain ke 

International Finance Corporation‟s (IFC) Compliance Advisory Ombudsman (CAO) tentang 

pendanaan IFC kepada Wilmar International, dengan menyediakan dokumentasi yang lengkap 

yang menunjukkan bahwa Wilmar sedang mengekspansi operasi kelapa sawitnya yang 

melanggar Standar Kinerja IFC (IFC Performance Standards) dan berlawanan dengan Prinsip 

dan Kriteria RSPO (Principles and Criteria of the RSPO). Komplain tersebut memfokuskan 

kepada penyimpangan-penyimpangan yang terdokumentasi dengan baik di Kabupaten 

Sambas District, Kalimantan Barat. Kasus ini ditangani oleh CAO dan masyarakat yang 

tekena dampak di Sambas dan Wilmar menyetujui atas proses penyelesaian konflik yang 

dimediasi oleh CAO.  Proses yang secara relative sukses ini saat ini mendekati finalisasi.
29

  

 

Di tahun 2008, konsorsium tersebut mengirimkan komplain kedua kepada CAO, setelah IFC 

– dengan mengabaikan permohonan LSM agar tidak melakukannya – menyediakan dukungan 

finansial lanjutan kepada Wilmar, walaupun banyak diantara masalah yang teridentifikasi 

didalam complain yang pertama masih belum terselesaikan. Komplain kedua mencatat bahwa 

terdapat sengeketa tanah yang cukup serious antara anak-anak perusahaan Wilmar dengan 

                                                           
29

 Proses penyelesaian konflik di Kaliman Barat dengan desa Senujuh sekarang dianggap sudah terselesaikan 

oleh CAO. CAO juga berharap bahwa sengketa di kampung Sajinang Kecil dapat tersesaikan di tahun 2013, 

pada saat Wilmar menyerahkan kembali kawasan perkebunan yang disepakati kepada masyarakat.  
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masyarakat di beberapa bagian Indonesia, termasuk Sumatra, yang juga membutuhkan 

penyelesaian. CAO menyetujui untuk menangani complain ini juga dan selanjutnya 

mengontak secara langsung LSM setempat yang merupakan pihak yang mengajukan 

complain. Berangkat dari prosedur sukses yang masih berlangsung di Sambas, CAO 

memutuskan untuk tidak melakukan mediasi untuk semua perselisihan itu sendiri tapi 

mendorong LSM setempat untuk melakukan mediasi. Proses ini kemudian dijalankan di 

Propinsi Riau dan Jambi, dengan peranan CAO dibatasi hanya memberikan mentoring dan 

untuk  melakukan observasi terhadap pelaksanaannya. 

 

Di Jambi, LSM setempat SETARA, yang sudah menjalin hubungan yang lama dengan 

beberapa warga yang terkena dampak dari PT AP, menyetujui untuk menjalankan peran 

sebagai mediator sebagai wakil dari CAO. Proses ini didukung oleh PT AP, Wilmar dan 

warga dari dua pihak masyarakat dalam upaya untuk menyelesaikan konflik dengan 

menggunakan prosedur yang disepakati dalam sebuah MOU dan dalam sebuah Kode Etik. 

Kedua warga masyarakat yang menyetujui proses ini adalah kelompok SAD 113 dan sebuah 

kelompok dari bagian arah ke selatan yang dipimpin oleh Mat Ukup. Keterangan yang lebih 

lengkap dari proses mediasi yang terjadi tidak akan dijelaskan disini. Proses ini melibatkan: 

perjanjian dengan masyarakat mengenai bagaimana mereka akan diwakili; pemberian kontrak 

kepada pihak yang independen, Daemeter Consulting, untuk memetakan tanah yang dikalaim 

oleh masyarakat dan; berbagai diskusi yang dimediasi dalam rangka mengejar penyelesaian.  

 

Walaupun tuntutan masyarakat adalah untuk tanah pemukiman dan perkebunan didalam 

kawasan HGU HGU seluas 20,000 ha., perusahaan menolaknya, malahan menawarkan 

kerjasama 1000 ha. dengan warga masyarakat diluar HGU di kawasan ijin lokasi PT Jamer 

Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit yang telah kedaluwarsa. Walaupun  terdapat kemajuan 

dalam pemetaan tanah sengketa dari kedua pihak masyarakat, perjanjian untuk penyelesaian 

mengalami jalan buntu. Kedua pihak masyarakat menuntut tanah di dalam HGU, sementara 

perusahaan menawarkan kerjasama diluarnya.  
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Kurang menghormati hak tanah masyarakat menimbulkan emosi yang kuat 

 

Pihak-pihak yang diwawancarai mempunyai pandangan yang sangat berbeda mengenai apa 

yang terjadi dan berakibat gagalnya proses mediasi. Yang tak terbantahkan adalah patahnya 

kepercayaan.  Ada dugaan bahwa perusahan memulai negosiasi dengan masyarakat sebelum 

proses mediasi.  Begitu juga hal lain bahwa Daemeter Consulting menolak untuk berbagi peta 

dan dokumen yang terkait dengan mediator tanpa persetujuan perusahaan dan juga bahwa 

masyarakat mengirim surat ke mediator dan membatalkan hak kuasa yang bersangkutan. 

Mediator mengundurkan diri dari perannya dan yang bersangkutan menyebutkan kurangnya 

kerjasama dalam berbagi dokumen sebagai alasan utama. 

 

Dalam wawancara kami dengan PT AP kami menemukan lebih jauh bahwa PT AP, diluar 

proses mediasi, telah mengkontrak Daemeter Consulting untuk melakukan asesmen social 

dengan tujuan untuk menentukan keabsyahan tuntutan tanah masyarakat. Laporan ini tidak 

pernah disampaikan ke masyarakat dan masyarakat yang kami wawancarai tidak mengetahui 

bahwa laporan tersebut ada (lihat box „Peran dari Daemeter Consulting‟). Perusahaan juga 

menjelaskan bahwa mereka memilih untuk tidak menyetujui dibaginya peta dengan dasar 
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mengkuatirkan penyalahgunaan oleh masyarakat untuk menunjukkan cakupan tanah yang 

mereka miliki padahal menurut perusahaan hanya menunjukkan tanah yang diakui oleh 

masyarakat.  

 

Pak Wilton dari Wilmar menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi tuntutan masyarakat 

dan bahwa Daemeter telah berbagi kopian elekronik peta dengan masyarakat melalui 

mediator: 

 
Mereka menginginkan peta dan kami membuat peta. Kami menunjukkan laporan 

Daemeter kepada SAD. Anda tidak dapat mengatakan bahwa kami mengingkari janji. 
 

Namun demikian, Pak Wilton menjelaskan bahwa peta tidak dapat diberikan secara bebas 

karena akan dapat: 

 
...dipergunakan sebagai propaganda kepemilikan atas semuanya. Kami tidak ingin peta 

tersebut disalahgunakan. Kami tidak menginginkan disebarluaskan. Kami juga tidak 

memiliki peta itu. Peta itu adalah untuk negosiasi, bukan untuk provokasi. 

 

Masyarakat yang diwawancarai sangat kecewa tentang cara peta tersebut ditahan dari mereka:  

 
Kami menandatangani peta tersebut.

30
 Namun kami tidak diberitahu dimana, apa yang 

terjadi terhadapnya. PT AP  tidak memberikannya ke kami. PT AP menyarankan supaya 

Daemeter yang melakukan pemetaan, namun peta hanya digunakan dalam negosiasi, dan 

tidak diperlihatkan sesudahnya. Pak Wilton memberitahukan kami bahwa dia tidak 

mengakui temuan; kami tidak mengerti. Sekarang mereka meminta untuk mengukur 

kembali kawasan itu. Kami dipermainkan oleh mereka, dan pengembalian hak-hak kami 

ditunda dengan sengaja. 
 

Kami mengadakan diskusi panjang lebar dengan kelompok SAD 113 tentang tawaran skema 

usaha bersama dari perusahaan dan mengapa mereka menolaknya. Salah satu alasan utama 

yang disampaikan adalah adanya perbedaan internal di dalam kelompok-kelompok SAD 

mengenai keterkaitan mereka dengan lahan tertentu untuk alasan-alasan historis dan budaya. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Nurman: 

 

Perusahaan hanya membahas tentang lahan seluas 1000 ha, dan tidak yang lain, meskipun 

kami telah berulang kali menolaknya. PT AP berpikir bahwa lahan 1000 ha itu akan 

menyelesaikan semua konflik atas lahan yang ada. Akan tetapi konflik atas lahan berbeda 

karena masyarakat yang terlibat juga berbeda. Perusahaan mengetahui hal itu. Kami telah 

hidup sesuai dengan adat kami di berbagai wilayah; permintaan kami tidak sama. Misalnya, 

ada tiga lokasi di tepi sungai; Padang Salak, Pinang Tinggi dan Tanah Minang. Kami tidak 

mau tinggal di lahan 1000 ha dengan mereka; kami bukan dari masyarakat yang sama.  

 

Skema kemitraan yang diusulkan oleh PT AP dianggap tidak menguntungkan oleh 

masyarakat karena mereka tidak dapat mengelola lahan tersebut atau memanfaatkannya 

sesuai dengan keinginan mereka. Skema kemitraan dianggap sebagai sebuah bentuk 

penghinaan daripada sebuah solusi: 

 

Kami tidak butuh uang; kami mau hak atas tanah kami dan mata pencaharian kami. 

Kemitraan mengandung makna yang bertolak belakang dengan hak dan harga diri kami. 

                                                           
30

 Kami tidak melihat salinan peta yang ditandatangani oleh masyarakat setempat.  
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Kami telah kehilangan martabat diri kami selama lebih dari satu dekade di bawah tekanan; 

tawaran ini hanya akan semakin memperburuk situasi kami. Kami tidak mau kemitraan. 

Kami menginginkan warisan kami. Kami ingin mendapatkan kembali martabat kami dan, 

Insya Allah, kami akan melihat hal ini terjadi. 

 

Dengan demikian, mayoritas kelompok SAD 113 telah menolak skema kemitraan 

dan kembali mengklaim 3.640 ha. lahan yang dirampas dari mereka sejak 

dibukanya konsesi perkebunan kelapa sawit. Sementara mereka siap menanggung 

hutang untuk perbaikan lahan, mereka menolak menerima pembagian lahan 

kemitraan seluas 1000 ha di sebelah barat. 

 

Selama wawancara dengan tim tersebut, staf PT AP mempertanyakan legitimasi dari lahan 

yang diklaim oleh kelompok SAD 113 dan mereka menyebutkan bahwa laporan dari 

Daemeter Consulting yang belum dipublikasikan menunjukkan bahwa kelompok Mat Ukup 

dapat mendemonstrasikan garis keturunan mereka, sementara kelompok SAD 113 tidak 

dapat dan mereka bukanlah Suku Anak Dalam (SAD).
31

 Dari pihak kelompok SAD 113, 

mereka terus menuntut dikembalikannya lahan mereka dan menolak untuk berpartisipasi  

dalam usaha bersama. 

 

 
Tim investigasi setelah wawancara, bersama-sama dengan staf PT AP dan Wilmar 
 

Di sisi lain, ketika kami mewawancarai mereka, staf PT AP mengklaim bahwa SAD tidak 

berhak atas lahan karena mereka hidup berpindah-pindah. Pak Syafei menyatakan sebagai 

berikut: 

 

SAD hidup secara nomaden, mereka terus berpindah-pindah. Jadi apa mereka 

benar-benar memiliki hak? Kami tidak tahu berapa banyak lahan yang mereka 

                                                           
31

 Tim tidak sempat memeriksa laporan dari Daemeter Consulting meskipun laporan tersebut ditunjukkan 

kepada kami pada saat wawancara (lihat penjelasan dalam kotak tentang peran dari Daemeter Consulting).  
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gunakan dan berapa jumlahnya. Dan karena mereka nomaden, mereka juga tidak 

bisa diwakili. 

 

Dari sudut pandang PT AP, Kemitraan adalah bentuk kompensasi yang adil, sesuai dan 

merupakan sumber mata pencaharian bagi mereka dari kelompok „nomaden pencuri‟. 

Sebagaimana staf PT AP menjelaskan kepada kami: 

 

Mereka adalah orang nomaden, jadi hak mereka atas lahan perlu betul-betul 

dipertanyakan. (Pak Syafei) 

Mereka pencuri, dan pimpinan mereka adalah koordinator pencuri. (Pak Wilton) 

 

Personil perusahaan yang diwawancarai menekankan bahwa skema kemitraan 

yang mereka tawarkan adalah satu-satunya bentuk kompensasi yang dapat mereka 

pertimbangkan. Kami diberitahu bahwa perusahaan tidak memandang perlu untuk 

mempertimbangkan alternative-alternatif lain: 

 

Kalau mereka terus mencuri, kami akan kirim mereka semua ke polisi, dan kami 

akan paksakan kemitraan pada mereka. (Pak Wilton)  

 

Kami tawarkan ini sebagai kompensasi, mereka menolak. Kami tidak dapat 

melakukan lebih dari apa yang sudah kami perbuat. Mereka menyatakan lahan itu 

milik mereka, tapi kenyataannya, lahan itu ditanami dengan kelapa sawit, jadi itu 

milik kami. (Pak Syafei) 

 

Selama wawancara, staf PT AP juga mempertanyakan apakah mata pencaharian 

masyarakat SAD merupakan tanggungan perusahaan, mengingat mayoritas dari 

mereka bukanlah orang lokal di daerah tersebut, dan juga bukan “SAD yang sudah 

diverifikasi”: 

 

Semakin banyak orang yang datang ke Zona Riparian konsesi kami. Mereka mulai 

berdatangan sejak tahun 2002. Sebagian besar dari mereka bukan SAD, tetapi 

orang-orang dari daerah lain, seperti Sumatera, Jawa dan Palembang. Mereka 

mendirikan tenda-tenda mereka di perkebunan kami dan mencegah staf 

perusahaan memasuki perkebunan. (Pak Joko) 

 

 

Peran Daemeter Consulting
32

 

 

Daemeter Consulting pada mulanya dihubungi oleh PT AP pada tahun 2009 untuk 

mempersiapkan penilaian HCV dan penilaian dampak sosial dari seluruh konsesi 

PT AP concession, dan wilayah-wilayan yang berdampingan yang terkena 

dampak dari atau dipengaruhi oleh konsesi PT AP. Penilaian ini dilakukan pada 

tahun 2009 dan 2010. Untuk aspek-aspek sosial dari penilaian HCV, diadakan 

pertemuan-pertemuan antar desa dan berdasarkan pertemuan tersebut lalu 

wawancara lapangan dilakukan. Penilaian dampak sosial diselesaikan pada bulan 

Mei 2010.   

 

                                                           
32

 Berdasarkan wawancara dengan Aisyah Sileuw dan Philip Wells, Daemeter Consulting dilakukan oleh Patrick 

Anderson di kantor Daemeter di Bogor tanggal 18
 
Oktober 2011. 
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Pada tahun 2010, Daemeter diundang untuk menjadi pengamat dalam negosiasi 

antara masyarakat SAD (SAD 113 dan Mat Ukup) dan PT AP, dimediasi oleh 

SETARA mewakili CAO.  PT AP kemudian menandatangani kontrak 

dengan  Daemeter untuk mengamati negosiasinya, yang pada saat itu telah 

berlangsung selama satu tahun. Daemeter juga menandatangani Nota 

Kesepahaman dan Aturan Perilaku yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat 

dalam proses mediasi.  

 

Sebagaimana disepakati oleh masyarakat dan perusahaan, Daemeter lalu dikontrak 

untuk melakukan pemetaan partisipatif atas klaim lahan masyarakat atas wilayah 

konsesi PT AP yang tumpang tindih dengan lahan masyarakat Mat Ukup dan 

SAD 113.  Selama survey lapangan untuk mengumpulkan peta lahan masyarakat, 

hanya staf tingkat rendah dari PT AP yang turut berpartisipasi. Aisyah Sileuw, 

staf Daemeter, mengatakan bahwa ia meyakini hal ini menjadi alasan mengapa 

pada akhirnya PT AP tidak menyetujui peta yang dibuat.  Menurut Aisyah, tidak 

ada satu pun, baik masyarakat (SAD 113 dan Mat Ukup) ataupun perusahaan yang 

menandatangani peta yang dihasilkan.
33

  

 

Daemeter menandatangani peta orisinil yang mereka hasilkan untuk menyatakan 

bahwa peta tersebut merupakan gambaran tepat tentang informasi lapangan yang 

telah mereka peroleh, dengan menunjukkan lolasi pemakaman warga, bekas 

taman dan bekas wilayah desa. Menurut Aisyah, mereka mengirimkan peta dalam 

bentuk CD dan kertas ke semua pihak, termasuk mediator. Semua pihak, termasuk 

SETARA, meminta Daemeter map asli yang telah ditandatangani Aisyah.  Namun 

karena Daemeter menyadari bahwa tidak ada satupun, baik masyarakat maupun 

perusahaan, yang telah menyetujui peta tersebut, Daemeter kemudian berpikir 

bahwa tidak baik mengirimkan peta asli tersebut ke salah satu pihak, dan dengan 

demikian menyimpan peta yang sudah ditandatangani di kantor.   

 

Dalam beberapa kesempatan pada semester pertama tahun 2011, mediator 

meminta Aisyah untuk datang ke Jambi dan menjelaskan kepada para pihak yang 

bernegosiasi tentang proses pembuatan peta, dan peran Daemeter dalam 

pembuatan peta, mengadakan penilaian dampak sosial dan memperbarui verifikasi 

garis keturunan.  Namun karena kesibukan, Aisyah tidak dapat menjawab 

permintaan tersebut dan ia berasumsi bahwa kedatangannya ke Jambi tidak 

diperlukan lagi. Namun bagi SETARA, hal ini menjadi masalah yang 

menggantung dan belum terselesaikan. 

 

Ketika Daemeter menyadari bahwa peta yang menunjukkan klaim lahan 

masyarakat tidak disepakati oleh kedua belah pihak, Daemeter memutuskan untuk 

membuat penilaian tentang garis keturunan keluarga dari dua komunitas SAD 

tersebut.  Sesuai dengan kontraknya dengan PT AP, Daemeter mengadakan studi 

untuk memperbarui hasil survei verifikasi yang dilakukan oleh perusahaan dan 

masyarakat satu tahun sebelumnya. Survei verifikasi pertama ini telah mendata 

keluarga-keluarga dan leluhur dari SAD 113 dan Mat Ukup. Dalam laporan ini, 

Daemeter menuliskan bahwa, berdasarkan hasil analisa mereka atas keluarga 

besar dan leluhur SAD 113, “terdapat kemungkinan adanya klaim-klaim yang 

                                                           
33

 Namun demikian, anggota SAD 113 yang diwawancarai menyatakan mereka menyetujui peta tersebut (lihat 

di atas). 
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tidak sah.”  

 

Dalam wawancara, dicatat bahwa PT AP telah menunjukkan laporan tersebut 

kepada tim pada saat dilakukan kunjungan ke kantor perusahaan, dan perusahaan 

telah mengklaim bahwa laporan tersebut menunjukkan klaim dari SAD 113 tidak 

sah. Perusahaan tidak bersedia memberikan salinan dari laporan tersebut dan tidak 

bersedia membagi laporan itu dengan masyarakat, karena, mereka mengklaim 

nantinya akan digunakan oleh masyarakat untuk propaganda. Staf Daemeter, 

Aisyah dan Philip Wells terkejut mendengar perusahaan menggunakan laporan 

untuk itu dan tidak berpikir bahwa laporan Daemeter dapat menjadi pembenaran 

atas pernyataan perusahaan bahwa laporan tersebut menunjukkan bahwa SAD 113 

tidak memiliki hak atas lahan. Daemeter mengatakan bahwa mereka berpikir 

masyarakat seharusnya memperoleh akses atas laporan tersebut, namun karena 

Daemeter menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan, mereka 

tidak dapat langsung memberikan laporan tersebut ke masyarakat. 

 

Berbeda dengan studi-studi NKT, tidak ada konsultasi publik yang dilakukan 

untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hasil dari studi garis keturunan 

keluarga.  

 

Kami menghargai transparansi dan menghimbau perusahaan agar hasil studi 

tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Tidak ada satu hal pun di dalam laporan 

yang dibuat oleh Daemeter untuk PT AP yang tidak dapat diungkapkan ke publik.  

Kami menyarankan agar perusahaan menyediakan laporan tersebut bagi 

masyarakat.  Kami tidak dapat menyediakannya langsung untuk masyarakat 

karena kami menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan. 

 

 

Skema Kemitraan: kelompok Mat Ukup dan SAD 113 

Kelompok yang dikenal dengan nama Mat Ukup diketahui terdiri dari sekitar 104 

keluarga dari empat pemukiman kecil, berlokasi di sebelah utara konsesi kelapa 

sawit PT AP. Pimpinan mereka, Mat Ukup, yang baru-baru ini meninggal dunia, 

juga terlibat di dalam proses mediasi SETARA dengan PT AP. Seperti yang 

disampaikan kepada kami oleh putra dari Mat Ukup, Pak Acil, pada awalnya 

permintaan dari kelompok Mat Ukup adalah agar: mengembalikan hak mereka 

atas tanah ulayat, tanpa ada keributan; peta yang menunjukkan luas tanah ulayat 

mereka dan; ikut serta dalam negosiasi untuk mengatasi konflik atas lahan. 

Berdasarkan peta klaim lahan partisipatif yang dibuat dengan bantuan dari 

Daemeter Consulting, kelompok Mat Ukup mengklaim bahwa mereka memiliki 

2.063 hektar tanah ulayat dalam HGU.  

 

Akan tetapi, seperti yang telah disampaikan di atas, ketika proses mediasi konflik 

tidak berhasil, perusahaan dan pemerintah daerah berupaya untuk bersama-sama 

menawarkan masyarakat untuk bergabung dengan skema usaha bersama 

kemitraan.
34

 Tawaran yang diberikan adalah masyarakat tidak ditawarkan lahan 

                                                           
34

 Kemitraan artinya adalah kemitraan. Berbeda dengan skema inti-plasma dan KKPA sebelumnya dimana 

petani (pada akhirnya) diberikan kepemilikan lahan atas perkebunan kecil untuk dikelola sendiri, di bawah 

skema kemitraan, tanah negara yang disewakan untuk perkebunan selama 35 tahun dikelola dalam bentuk  

usaha bersama (joint venture) oleh perusahaan, dan anggota masyarakat diperlakukan sebagai pemegang saham 

yang berhak menerima pembagian keuntungan. Dalam konteks skema 1000 hektar yang ditawarkan kepada 
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yang berada di dalam konsesi namun pemerintah akan membantu masyarakat 

untuk mengorganisir dirinya dalam bentuk koperasi dan akan dialokasikan 1000 

ha HGU di atas lahan PT JT dan PT MPS (tanah negara di atas lahan yang telah 

berakhir masa gunanya). Menurut usulan ini, anggota masyarakat dapat bergabung 

dalam skema ini sebagai pemegang saham dan bukan sebagai pemilik lahan. 

Perusahaan, PT AP, akan mengelola wilayah tersebut atas nama koperasi dan 

keuntungannya akan dibagi 50/50 antara perusahaan dan koperasi. Orang-orang 

yang diwawancarai menyebutkan bahwa jumlah uang yang dijanjikan cukup 

banyak tanpa mereka perlu bekerja untuk memperoleh uang tersebut. 

 

 
Hasil dari pemetaan partisipatif oleh Daemeter Consulting tentang klaim-klaim 

lahan masyarakat 
 

Menurut hasil wawancara, mayoritas kelompok 113 tidak menyetujui usulan 

tersebut. Namun mayoritas kelompok Mat Ukup menyetujui.  

 

Menurut Pak Nurman dari SAD 113, dalam satu pertemuan antara PT AP, pejabat 

pemerintah daerah, Mat Ukup dan SAD 113, pemerintah daerah menyarankan 

masyarakat untuk menyetujui skema Kemitraan karena tidak akan ada peluang 

lain di masa depan. Seperti yang telah disebutkan di atas, PT AP 

mengkonfirmasikan hal ini pada kami bahwa usulan itu adalah satu-satunya 

tawaran yang akan mereka berikan.  

 

Menurut pendapat Pak Nurman, seperti yang beliau sampaikan pada kami dalam 

pertemuan warga:  

 

                                                                                                                                                                                     
masyarakat yang terkena dampak dari keberadaan PT AP, tidak ada alokasi lahan untuk perkebunan kecil, 

pemukiman atau kebun di halaman rumah yang diberikan. 
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Tidak ada keputusan bebas tanpa paksaan (FPIC) bagi kami dalam pertemuan itu. 

Delapan kriteria RSPO juga tidak pernah dibahas. Apakah perusahaan tahu  arti 

dari FPIC? Apakah Pak Wilton mengerti standar-standarnya? Kami tidak bebas 

memilih alternative-alternatif yang ada. Kami tidak diinformasikan tentang 

ketentuan-ketentuan kontraknya; mereka yang sudah menerima usulan sekarang 

baru menyadari ini. Banyak dari mereka yang akhirnya kembali ke desa. 

 

Pada tahun 2010, Mat Ukup menerima skema Kemitraan mengikuti saran dari 

pemerintah daerah (PEMDA) dengan pemahaman bahwa tidak akan ada masalah 

lahan susulan. Konflik dengan perusahaan selama lebih dari satu dekade 

mendorong mereka untuk menerima skema tersebut, sebagai salah satu upaya 

untuk mendapatkan penyelesaian masalah.  

 

Kontrak kemudian ditandatangani dengan koperasi yang mewakili anggota 

masyarakat SDA Mat Ukup, dihadapan bupati, wakil perusahaan dan bendahara 

(pada saat itu adalah Pak Acil), sekretaris dan ketua koperasi. Akan tetapi, karena 

kesepakatan ini diperantarai di luar proses yang disepakati yaitu resolusi konflik 

yang dimediasi oleh SETARA atas nama CAO, maka CAO dan SawitWatch yang 

mengamati proses mediasi menolak menandatangani kontrak tersebut. Pak Acil 

menyampaikan kepada kami: 

 

Ada banyak orang-orang penting yang hadir, jadi kami pikir itu adalah proses 

yang adil. Tetapi mereka tidak membacakan isi Nota Kesepahaman; kami tidak 

benar-benar mengetahui apa yang tercantum di dalamnya. Kami mengandalkan 

kata-kata mereka; kami mempercayai kata-kata mereka. Kami hanya berpikir 

kami akhirnya akan aman. Kami pikir disana akan damai. Setahun kemudian, 

tidak ada kedamaian sama sekali. Kami benar-benar tertipu. 

 

Menurut Pak Acil, tidak ada perbaikan atau kemajuan situasi mereka. Kemitraan 

berada di luar wilayah HGU sementara ia menyampaikan bahwa masyarakat telah 

diberitahu secara verbal bahwa kemitraan akan berlokasi di dalam HGU. Mat 

Ukup telah menyatakan secara jelas sejak awal bahwa mereka hanya bersedia 

direlokasi jika lahan 1000 hektar-nya bebas konflik. Namun ternyata, konflik 

tidak hanya tetap ada, tetapi juga semakin memburuk, karena lahan Kemitraan 

sudah di klaim oleh masyarakat Bungku (dan lihat di bawah).  
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Pertemuan warga dengan Pak Acil dari kelompok Mat Ukup 

 

Ada aspek-aspek lain yang juga tidak jelas bagi anggota masyarakat sampai 

setelah kesepakatannya ditandatangani. Pak Acil menyampaikan kepada kami: 

 

Kami pikir kami akan mengelola lahan ini. Kami siap untuk mengambil pinjaman 

dari perusahaan agar bisa mulai mengelola. Kami dijanjikan dua hektar per 

keluarga; tetapi kami hanya menerima satu hektar. Pada saat itu, 771 warga di 

empat desa menandatangani skema tersebut. Namun sekarang, ada lebih banyak 

orang dari yang terdaftar. Ada sekitar 1,000 orang terlibat. Pemerintah telah 

menyamaratakan seluruh SAD dalam kontrak ini. Jumlah lahan terbatas hanya 

1000 ha, jadi tidak ada yang tahu berapa pada akhirnya yang akan kami terima 

kalau hal ini berlanjut. 

 

Kami juga dijanjikan secara verbal bahwa kami akan mengelola lahan sebagai 

petani kecil. Tetapi kemudian PT AP tidak mengizinkan kami mengelolanya 

sendiri. Ini bukan kesepakatan yang baik untuk kami. Kami seharusnya menerima 

50% keuntungan tetapi kami tidak tahu berapa yang dipanen dari lahan kami. 

 

Kemudian kami mengetahui bahwa kami juga harus berkontribusi untuk biaya 

pemeliharaan, panen, transportasi dan pengelolaan keamanan PT AP, dimana 

semua ini dipotong dari penghasilan kami. Jadi dari yang tersisa kemudian dibagi 

dua, kami menerima sebagian dan PT AP menerima sisanya. Sekarang kami 

menyadari bahwa perusahaan memanipulasi situasi kami supaya mereka 

mendapatkan lahan lebih untuk perkebunan mereka dan kami lah yang harus 

menanggung biayanya. Kalau kami mengetahui hal ini dari awal, kami tidak akan 

pernah menyetujui Kemitraan. Kami tidak mau lagi ditipu seperti ini. Itu semua 

kebohongan. 

 

Anggota masyarakat juga mengeluhkan bahwa PT AP tidak memenuhi kewajiban 

kontraknya. PT AP telah menjanjikan secara verbal bahwa peserta skema akan 

menerima sekitar sampai dengan Rp 800,000/ bulan, dibayarkan setiap minggu 
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ketiga; orang-orang yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka hanya 

menerima Rp 200,000 setiap bulannya dan terkadang dibayarkan setiap tiga bulan. 

Berbeda dengan apa yang dinyatakan di dalam kontrak, menurut mereka, tidak 

ada bukti pembayaran atau catatan atas pembayaran yang diberikan ke 

masyarakat, mereka juga tidak menerima bukti pembayaran hutang mereka setiap 

bulan. Selain itu, anggota masyarakat melaporkan bahwa mereka tidak pernah 

menerima informasi apapun terkait dengan pemeliharaan dan keuangan PT AP, 

seperti yang telah dinyatakan dalam kontrak. Mereka juga tidak pernah melihat 

bukti bahwa pembayaran hutang mereka ditransfer ke bank. Tidak seperti PT AP, 

masyarakat tidak memiliki hubungan langsung dengan bank yang menerima 

transfer pembayaran hutang. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah kelompok 

SAD Mat Ukup tidak tahu berapa banyak pinjaman yang telah mereka bayarkan.  

Pak Acil mengatakan kepada kami: 

 

Koperasi mengambil 28 juta rupiah per hektar sebagai pinjaman dari Bank 

Mandiri. Kami tidak tahu berapa banyak yang sudah kami bayarkan. Kami tidak 

menerima bukti pembayaran dari perusahaan; kami hanya menandatangani. Tidak 

ada kerangka waktu untuk kontrak ini; kami tidak tahu kapan kesepakatan ini 

akan berakhir, karena kami tidak tahu kapan hutang kami lunas. Kami juga 

membayar pajak; tetapi kami tidak tahu apakah yang kami bayarkan itu lebih atau 

kurang, karena kami tidak tahu berapa besar lahan yang kami miliki. Kami tidak 

tahu siapa yang memiliki apa, atau mana bagian lahan kami. Saya tidak bisa 

menjelaskan Kemitraan. Kami tidak tahu apa-apa. Setiap bulan, kami harus 

membayar untuk sesuatu dan kami terus bertanya ke perusahaan dimana lahan 

kami? Kami telah berulang kali mengeluh tentang kurangnya transparansi. Kami 

telah dibohongi dan keluhan-keluhan kami tidak dipedulikan. Kesepakatan 

kemitraan adalah kebohongan; tidak ada konflik yang terselesaikan. 

 

Pada tanggal 30 September 2011, Pak Acil mengundurkan diri selaku bendahara 

koperasi. Surat pengunduran dirinya menyebutkan sejumlah alasan sebagai 

berikut: 

 

 Komunitas Mat Ukup telah dibohongi tentang kompensasi untuk tanah 

ulayat mereka yang hilang karena PT AP 

 Kontrak kemitraan tidak sesuai dengan perintah bupati 

 MPS dan Jamer Tulen sudah retak karena banyak masalah 

 Acil meminta agar PT AP mengembalikan tanah ulayat SAD Mat Ukup, 

dengan total wilayah 2150 ha, seperti yang telah diidentifikasi dan 

diverifikasi untuk 104 kepala keluarga (508) yang ada di masyarakat.
35

 

 

Dalam wawancara kami dengan staf PT AP, kami juga menanyakan validitas legal 

dari kontrak yang ditandatangani oleh Mat Ukup, dengan mencatat bahwa kontrak 

dengan masyarakat ini sebetulnya mendahului tanggal pendirian resmi koperasi 

yang menandatangani kontrak tersebut. Pertanyaan ini membawa pada jawaban 

yang mengejutkan. Dalam wawancara dengan kami, staf PT AP menyampaikan: 

 

                                                           
35

 Surat dari Pak Acil tertanggal 30 September 2011. 
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Bawa kami ke pengadilan, kami tidak peduli; mereka tidak punya identitas yang 

sah, jadi akan kami bawa mereka ke pengadilan dengan tuduhan penipuan. Orang-

orang ini hanya mengerti hukum rimba. (Pak Wilton) 

 

Memang benar, tampak bahwa dari sudut pandang staf PT AP, penolakan atas 

skema kemitraan oleh beberapa komunitas dan individu menunjukkan fakta 

bahwa mereka bukan SAD. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wilton dalam 

wawancara kami: 

 

Mereka tidak mau Kemitraan karena mereka tahu mereka tidak akan dapat apa-

apa, karena mereka bahkan bukan SAD. Mereka tidak bisa menjadi SAD; atau, 

tentu saja, mereka akan menerima kemitraan. Mereka terus-terusan berkata ingin 

lahan mereka kembali. Sebagian besar dari mereka bukan SAD, saya bisa jamin 

itu. Menurut saya hanya ada sekitar 5 sampai 10 SAD yang sebenarnya di Sungai 

Beruang. Pak Roni jelas-jelas bukan SAD.
36

 Klaim mereka yang mengaku-aku 

sebagai SAD sebenarnya adalah topeng yang mereka gunakan untuk menutupi 

niat utama mereka; mencuri buah kelapa sawit dari kami. Itu adalah target utama 

mereka. 

 

Apakah skema Kemitraan merupakan bentuk kompensasi? 

Di bawah skema Kemitraan yang disepakati oleh PT AP dan sejumlah SAD, lahan 

untuk skema ini disediakan oleh negara dari sejumlah lahan PT JT dan PT MPS 

yang Ijin Lokasi-nya sudah kadaluarsa. Modal investasi disediakan oleh Bank 

Mandiri, dijamin oleh PT AP, dan dibayarkan dengan bunga oleh SAD dari 50% 

pembagian keuntungan mereka. SAD juga harus membayar semua biaya-biaya 

operasional yang dikeluarkan oleh PT AP untuk manajemen, operasi dan 

pemeliharaan skema tersebut. Sebagian lain dari keuntungan bersih diambil oleh 

PT AP. Kedua belah pihak diharapkan untuk membayar pajak dari keuntungan 

bersih mereka.  

 

Pada akhirnya, dengan asumsi skema ini berhasil, PT AP tidak hanya tidak 

mengeluarkan biaya – baik dalam bentuk lahan, bantuan teknis, pembayaran 

bunga atau modal – namun sebenarnya juga mendapatkan keuntungan yang 

signifikan. Negara lah, dengan menyediakan lahan untuk SAD, yang sebenarnya 

memberikan kompensasi lahan yang terpaksa diserahkan oleh SAD dalam HGU 

PT AP, sementara PT AP sendiri terhindar dari memberikan kompensasi apapun. 

 

Namun demikian, PT AP tetap beranggapan bahwa skema Kemitraan merupakan 

bentuk kompensasi. Pak Wilton menyampaikan kepada kami: 

 

Kami sudah sangat pemurah sekali; anda tahu berapa harga tanah seluas 1000 ha? 

Itu uang yang sangat banyak sekali. Selain itu ada juga pajak yang harus 

dibayarkan ke bupati atas tanah dan kelapa sawit yang ditanam di atasnya. Apakah 

menurut kalian ada banyak perusahaan di luar sana yang mau melakukan ini untuk 

orang lokal? Apa yang kami lakukan sudah cukup banyak. Kalau mereka mau, 

mereka silakan mendaftarkan diri. Tetapi orang-orang ini bahkan tidak mau. 

 

 

                                                           
36

 Pak Roni mendirikan dan ketua aliansi SAD dan juga kepala dusun Sungai Beruang. 
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Legalitas dari skema Kemitraan 

 

Berdasarkan kesepakatan antara PT. Asiatic dan Koperasi Sanak Mandiri dalam 

skema Kemitraan tertanggal 24 Juni 2010, dan setelah membaca Peraturan Bupati 

No. 12 tahun 2010 tentang Penyerahterimaan dan Pengelolaan kebun kelapa sawit 

sebagai kompensasi dari PT. Asiatic Persada untuk Suku Anak Dalam (SAD) 

yang tadinya bertempat tinggal dan memiliki lahan di Desa Bungku Kecamatan 

Bajubang Kabupaten Batang Hari, dan Keputusan Bupati Batanghari Nomor 292 

tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pemandu Pembangunan Perkebunan 

Kabupaten Batanghari (TP3K), sejumlah pertanyaan hukum perlu diangkat dalam 

hal ini.  

 

Kapasitas para pihak 

Terkait dengan kapasitas tiga orang yang mewakili Koperasi Sanak Mandiri, 

Hendriyanto (Ketua Koperasi), Muhamad Adam (Sekretaris Koperasi) dan Acil 

Saputra (Bendahara) terkait dengan keputusan yang dibuat pada saat rapat umum 

anggota Koperasi pada tanggal 2 Juni 2010, dimana pada hari itu dokumen resmi 

pendirian Koperasi dibuat dan disahkan oleh notaris publik Chintia Untari dan 

tertanggal 2 Juni 2010, dan Koperasi Sanak Mandiri secara resmi disahkan oleh 

pejabat dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tanggal 17 

Juni 2010, menurut SK No.231/GUB.DISKOP.UMKM/JUNI/2010, dengan 

demikian kapasitas tiga orang yang mewakili Koperasi tidaklah memadai untuk 

menandatangani perjanjian kemitraan. Koperasi Sanak Mandiri baru disahkan 

oleh Kementerian terkait pada tanggal 17 Juni sementara Rapat Umum Anggota 

Koperasi sudah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2010. Dengan demikian, pada 

saat penandatanganan kesepakatan, Koperasi tersebut belum memiliki status 

hukum. Oleh karena itu, penandatanganan tersebut tidaklah sah.  

Menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian Nomor  25 tahun 1992:   

 

Pasal 9: 

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan 

oleh Pemerintah.   

 

Konsekuensi hukum jika salah satu pihak yang terikat perjanjian tidak memiliki 

kapasitas atau kecakapan untuk menandatangani perjanjian tersebut maka 

perjanjian itu tidak mengikat secara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 

1320 Hukum Perdata tentang persyaratan sahnya suatu perjanjian.  

 

Ketika kami mewawancarai Pak Acil, salah satu pengurus Koperasi pada tanggal 

Oktober di rumahnya yang berlokasi di dalam wilayah perkebunan PT AP, 

pertanyaan yang kami ajukan adalah apakah ia memahami isi perjanjian dan 

konsekuansi yang ditimbulkan. Pak Acil menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya 

karena pemerintah daerah Batanghari dan perusahaan telah mempersiapkan 

segalanya.  

 

Dalam ketentuan pendahuluan pada perjanjian Kemitraan, dinyatakan bahwa 

perkebunan kelapa sawit yang diserahterimakan ke pihak pertama, yaitu Koperasi, 
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seluas 1000 ha lahan diserahkan oleh PT. Jamer Tulen dan PT. Maju Perkasa 

Sawit kepada PT. AP, yang memiliki dokumen penyerahan lahan, dengan notaris 

Robert Purba SH. Dokumen-dokumen ini bernomor 14 dan 15 tertanggal 10 

Februari
 

2010. Lahan ini berlokasi di Desa Bungku Kecamatan Bajubang 

Kabupaten Batang Hari. 

 

Terkait dengan obyek pada perjanjian (tanah). Status dari obyek perjanjian 

tersebut harus jelas, jika obyek perjanjiannya adalah tanah, maka tanah tersebut 

tidak boleh berada dalam sengketa atau berada di bawah kepemilikan pihak 

ketiga.  

 

Berdasarkan isi perjanjian, obyek dari perjanjian tersebut adalah sebuah lahan di 

Mentilingan, terdiri dari 546 hektar dan 454 hektar di Durian Dangkal. Akan 

tetapi, berdasarkan wawancara dengan Pak Acil, yang dihadiri oleh sejumlah 

anggota kelompok Mat Ukup pada tanggal 11
 
Oktober, kami mendengar bahwa 

lahan tersebut bukanlah lahan kosong yang bebas dari konflik, karena sudah ada 

sejumlah pihak ketiga yang menduduki lahan tersebut. Menurut Pak Acil, hal 

tersebut merupakan pelanggaran dari apa yang sejak semula disepakati secara 

verbal (sebelum perjanjian formal) ketika kelompok Mat Ukup diberitahu bahwa 

mereka akan menerima lahan kosong.   

 

Kesenjangan lainnya adalah salah satu klausul terkait dengan penanganan 

sengketa dalam Pasal 14 ayat 4, dinyatakan bahwa jika para pihak tidak mencapai 

kesepakatan, maka perselisihan akan diatasi oleh tim TP3K. Akan tetapi, tim ini 

belum terbentuk pada saat kesepakatan ditandatangani dan bahkan tim tersebut 

baru didirikan pada tanggal 13
 
Mei 2011, menurut Keputusan Bupati Nomor 292 

tahun 2011.  
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Pompa Air  

Tim juga mewawancarai sejumlah masyarakat gabungan dari transmigran dan 

Suku Anak Dalam di Bukit Terawang, Pompa Air. Wawancara ini diadakan di 

tenda protes yang didirikan sejak awal Oktober 2011 untuk menuntut PT AP 

mengakui hak-hak mereka atas lahan dan memberikan kompensasi atas kebun-

kebun mereka yang dihancurkan. Pak Arjai menyampaikan kepada kami: 

  

Saya tiba disini tahun 1995 sebagai transmigran dari Jawa Timur.  Saya membeli 

lahan seluas empat hektar dari salah satu anggota SAD Pompa Air  pada tahun 

2001 seharga 6 juta Rupiah, yang pada saat itu merupakan suatu investasi yang 

cukup besar bagi seorang transmigran. Pembelian ini dicatat oleh kepala desa dan 

saya menerima satu surat dari pengurus desa yang mengakui pembelian tersebut 

(surat jual beli). 

 

Saya menanam kelapa sawit di lahan empat hektar itu, namun pada tahun 2006 

atau 2007, kebun saya dihancurkan oleh PT Asiatic Prasada, dengan 

menggunakan alatberat.  Saya tidak menerima peringatan apapun bahwa pohon-

pohon dan gubuk saya akan dihancurkan; mereka masih ada di pagi hari, tetapi 

ketika saya kembali siang harinya, semua sudah dihancurkan.  Staf perusahaan, 

Pak Sabidi dan Pak Basar, datang ke rumah saya dan menawarkan kompensasi.  

Saya menerima 15 juta Rupiah sebagai bentuk kompensasi dan perusahaan 

mengambil surat jual beli saya.  Saya tidak punya bukti atau tanda terima dari 

kompensasi tersebut.  Perusahaan memiliki dokumen-dokumen saya.  Saya protes 

karena kebun saya dihancurkan tanpa persetujuan saya dan jumlah kompensasinya 

tidak memadai.  

 

 
Tenda protes di Pompa Air 

 

Pak Arjai melanjutkan: 

Pohon kelapa sawit saya sedang berbuah saat itu, dan akan memberikan 

penghasilan ketika dihancurkan.  Banyak orang yang mengalami kebun mereka 
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dihancurkan oleh perusahaan tahun 2006/07, termasuk anggota SAD dari Pompa 

Air. 

 

Kami menuntut agar batas lahan kami dan wilayah konsesi PT Asiatic Persada 

ditentukan terlebih dahulu. Tanah kami bukanlah bagian dari konsesi. 

 

Pak Widodo adalah transmigran lain yang membeli tanah dari sebuah Suku Anak 

Dalam, Mat Jani Bin Matkasir, pada tahun 1997, dengan harga lima juta Rupiah. 

Lahan tersebut belum ditanami dan masih dalam masa persiapan ketika pada 

tahun 2006-2007 seluruh wilayah tersebut „diratakan‟ oleh PT. AP tanpa 

konsultasi atau pemberitahuan terlebih dahulu. Ia berkata ia tidak menerima 

kompensasi sama sekali meskipun janji-janji telah diberikan untuk menyelesaikan 

segala urusan. Akan tetapi, sampai saat ini, Pak Widodo belum menerima baik 

lahan ataupun kompensasi dari PT AP. Sama seperti Pak Arjai, Pak Widodo juga 

menuntut agar lahannya dikembalikan. Ia berkata ada sekitar 160 kepala keluarga 

dan sebagian dari mereka adalah transmigran yang berada dalam situasi yang 

sama. 

 

Orang yang diwawancarai lainnya adalah Pak Mat Kari. Ia berkata pada kami:  

 

Saya lahir pada tahun 1957 di daerah ini, Sungai Tenguludang.  Saya adalah Suku 

Anak Dalam.  Ibu saya bernama Siti Ria, ia lahir di hutan ini. Kakek saya bernama 

Lisman dan nenek saya bernama Soya. Kakek saya menerima surat resmi dari 

pemerintah Belanda pada tahun 1921 yang mengakui bahwa kebunnya di daerah 

ini seluas 15 bidang, atau kurang lebih sama dengan 35 hektar. [Pak Mat Kari 

memberikan kami salinan dari surat yang dimaksud]. Kebun kakek saya memiliki 

pohon durian, pohon madu, dan pohon buah-buahan lainnya.  Saya mewarisi 

kebun ini darinya.  Kebun saya, mencakup lahan ini, dan dibersihkan oleh PT AP 

pada tahun 1995. Pak Jubairin, anak buah Pak Semeron dari Asiatic, 

mendampingi saya melihat lahan setelah dihancurkan oleh perusahaan dan 

menawarkan saya kompensasi.  Saya menerimanya, karena saya tidak punya 

pilihan lain saat itu.  Tetapi sekarang saya protes karena nilai kompensasi yang 

diberikan tidak cukup.  Saya hanya diberikan 13.5 juta Rupiah, sebagai ganti rugi 

kehilangan 27 hektar lahan. 

 

Saya mendengar tawaran perusahaan untuk membentuk koperasi bagi kami dan 

kami nantinya akan menerima bagian lahan kami sendiri.  Tetapi saya tidak mau 

dan saya tidak bergabung. Saya tidak diundang secara langsung tetapi saya 

mendengar tentang negosiasinya.  Saya tidak tahu bahwa pernah ada proses 

pemetaan yang memetakan lahan semua orang. 

 

Protes kami disini dimulai sejak tanggal 3 Oktober 2001.  Pak Tan dari PT Asiatic 

datang kemari dan mencatat pesan kami untuk disampaikan ke perusahaan. Kami 

meminta kejelasan jadwal untuk menyelesaikan konflik tanah dengan perusahaan.  

Sebagai langkah pertama, kita perlu bersama-sama mendefinisikan batasan HGU 

perusahaan dan lahan kami yang bukan bagian dari HGU. 

 

Tuntutan dari masyarakat Pompa Air (baik SAD dan transmigran) seperti yang 

diekspresikan dalam protes mereka yang dimulai pada tanggal 3 Oktober 2011, 

adalah sebagai berikut: 
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1. Memisahkan lahan yang menjadi hak masyarakat dari HGU 

2. Menata ulang perbatasan antara HGU dan lahan masyarakat 

3. PT AP harus membayar kompensasi secara transparan  [bagi mereka yang 

mengalami kerugian]  

4. PT AP harus mengembalikan lahan di luar HGU-nya ke anggota masyarakat  

yang telah tergusur dari sana. 

 

Bagian selatan konsesi 

Bagian selatan dari konsesi PT AP dikembangkan sebagai perkebunan baru-baru 

ini dan bagian perkebunan ini masih dalam proses pembukaan lahan dan ekspansi. 

Penduduk di wilayah ini juga berasal dari satu (atau lebih) kelompok etnik. 

Beberapa dari mereka yang mengaku dari Batin Sembilan mengatakan bahwa 

mereka dari sub-kelompok Batin Bahar. Kepala dusun Sungai Beruang 

mengatakan bahwa wilayah selatan dari daerah tersebut merupakan bagian dari 

tanah ulayat mereka dan di dalam pertemuan warga bahwa luas wilayah 

tradisional mereka dahulu mencapai wilayah yang berbatasan dengan Sumatera 

Selatan. Sebagian besar wilayah ini sekarang berada dalam wilayah konsesi 

konservasi PT REKI. Anggota masyarakat lain yang kami wawancarai juga 

mengekspresikan emosi yang kuat atas tanah mereka:   

 

Ini warisan leluhur kami, kami akan membelanya sampai kami mati. Tetapi kami 

tidak akan menyerahkannya ke perusahaan. Kalau kami lakukan itu, dimana kami 

akan hidup? Jadi, kami akan tetap bertahan pada tanah ini. 

 

 
Anggota masyarakat sedang berdiskusi dengan tim di Sungai Beruang 

 

Ketika HGU pertama kali dikeluarkan untuk PT BDU pada tahun 1986, 

masyarakat di selatan tidak dikonsultasikan. 
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Kami tidak terlibat ketika HGU diputuskan. Kami seharusnya dilibatkan tetapi 

tidak terjadi. Itulah sebabnya terjadi konflik. Jika mereka bicara, kami akan 

membatasi wilayah mereka. Apa yang sekarang mereka tawarkan terlalu kecil jika 

dibandingkan dengan wilayah asli kami yang sangat luas... namun sekarang kami 

akan bernegosiasi berdasarkan apa yang ditawarkan. Kami tidak berusaha 

mendapatkan kembali seluruh wilayah kami. Kami harus berperang dulu untuk 

mendapatkan itu, tetapi kami tidak melakukannya. 

 

Anggota masyarakat di Sungai Beruang mengingat bahwa selama setidaknya 11 tahun 

mereka telah membahas kompensasi atas tanah mereka.  

 
Kami telah menuntut hak ulayat kamis sejak tahun 2000. Ini adalah tanah leluhur kami 

namum kami tidak diberitahu saat tanah tersebut dibuka untuk perkebunan di atasnya.  

 

Kami telah berada di daerah ini selama lebih dari seabad dan tanah ulayat kami ada di 

tangan mereka. Semuanya ada di dalam HGU, karena itulah ada konflik … Kami telah 

berkonflik sejak tahun 2000 karena tanah ulayat kami dan sekarang kami kehilangan mata 

pencaharian kami dan kemampuan kami menafkahi diri sendiri. Dulunya kami mencari 

nafkah di hutan namun hutan sekarang telah dibuka. Kami belum jelas tentang 

perbatasannya tetapi semua tanah ulayat kami sudah tidak ada. Tempat pekuburan leluhur 

kami juga ada di dalam HGU. Tanah ulayat kami dulunya lebih dari 3,000 hektar, 

semuanya menjadi milik kami, tetapi sekarang semuanya sudah tidak ada dan kami tidak 

punya apapun sementara 1,100 hektar telah disisihkan untuk konservasi di pinggiran 

tahan kami di dekat PT REKI. Kalau Anda betul-betul ingin membantu kami 

menyelesaikan permasalahan ini, buatlah mereka menepati janjinya. 

 

Janji yang disebutkan adalah penyelesaian yang dianggap telah diperoleh beberapa tahun 

yang lalu. Mereka mulai mengorganisir diri menjadi kelompok petani pada tahun 2002 dan 

melakukan pembahasan dengan pemerintah yang lalu menerbitkan peta sketsa yang 

menunjukkan sekitar 1,500 hektar merupakan tanah masyarakat (foto peta).  

 

 
Peta Denah Lokasi Umum PT AP tahun 2005 secara jelas mengindikasikan wilayah yang dialokasikan bagi lahan 

petani kecil 
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Selama masa dimana PT AP dimiliki oleh CDC dan Pacific Rim, perusahaan 

mengidentifikasi sekitar 640 hektar lahan di bagian selatan HGU yang akan disediakan 

sebagai lahan petani kecil bagi masyarakat setempat. Wilayah tersebut secara jelas ditandai 

pada peta tata guna lahan tahun 2004 dan 2005 dalam era tersebut (foto). Anggota 

masyarakat yang diwawancarai juga mengatakan bahwa sekitar waktu ini juga PT AP setuju 

untuk memisahkan (enclave) lokasi kuburan kecil, tempat leluhur yang penting dikebumikan 

(dokumentasi foto dari Yunus). 

 

Tetapi, setelah perusahaan diambil alih oleh Wilmar pada tahun 2006, nampaknya rencana ini 

ditiadakan. Masyarakat setempat mengekspresikan kemarahannya tentang hal ini. “Mereka 

hanya memainkan kami dan ini tidak bisa diterima,‟ ucap salah satu diantaranya. “Mereka 

atasnamakan kami lalu mereka jadikan (perkebunan perusahaan) inti,‟ kata lainnya. PT AP 

menjelaskan kepada kami bahwa kawasan kompensasi berada dalam HGU dan 

bagaimanapun sebagian besar telah diambil oleh pemukim dan tidak bisa disediakan sebagai 

lahan petani kecil.  

 

Menurut mereka yang diwawancarai dalam pertemuam masyarakat di Sungai Beruang, 

mereka telah berulangkali menyelenggarakan pertemuan dengan PT AP sejak pengambilan 

alih oleh Wilmar, meskipun mereka tidak tahu apakah hasil pertemuan dilaporkan kepada 

para pemilik baru tersebut. „Kami bertemu berulang-ulang kali, lebih dari seratus kali‟. 

Dalam pertemuannya, sejak 2008, diklaim bahwa mereka mereka sudah sangat jelas 

menyatakan bahwa mereka tidak ingin harus pandah ke luar tanah ulayat mereka dan bahwa 

mereka menginginkan lahan kepemilikan yang riil dan bukan hanya bagian dalam skema 

yang dijalankan oleh perusahaan. Tetapi, yang ditawarkan kepada mereka adalah untuk 

mengambil bagian dalam skema kemitraan 1000 hektar di Bungku atau lahan yang 

sebelumnya dimiliki oleh PT JT dan PT MPS (dan lihat diatas untuk perinciannya), mereka 

menolak skema ini karena lokasinya berjarak 30 kilometer, jauh ke utara. Seperti yang 

dikatakan oleh dua orang yang diwawancarai:  

 
Kami tidak menginginkan skema kemitraan. Kami mengatakan „tidak‟ pada tawaran tersebut.  

 

Lokasinya bukan dalam HGU, dan kami tidak punya hak di sana. 

  

Responden wawancara menyebutkan pertemuan di kantor Bupati di Batanghari pada 18 

Juli 2011, dimana mereka secara eksplisit menolak skema tersebut.  

 
... tapi kami mengatakan bahwa kami tidak mau bergabung. Itu bukan tanah ulayat kami, 

itu tanah ulayat orang lain dan kami tidak mau kemitraan karena itu artinya sampai 

Kiamatpun masih akan dikelola oleh PT AP.
37

 

 

Pada hari berikutnya kami mendengar penjelasan yang sama dengan lebih 

terperinci: 

 
Kami ingin tetap dekat dengan tanah kuburan dan tanah suci kami. Kami mengikuti 

piagam adat kami, Piagam Bokor, yang mana kami sudah sumpahkan hal ini. Kalau kami 

melanggarnya, habislah persatuan kami sebagai suatu masyarakat sejak jaman dahulu 

kala. Kami tidak mau digabungkan dengan kelompok lain. Perusahaan harus mengurus 

kami kasus per kasus. Setiap dusun harus bisa memperoleh penyelesaiannya sendiri agar 

bisa menjadi jalan keluar yang berkelanjutan. Kalau saja PT AP dan pemerintah mau 

                                                           
37

 Kami meminta untuk melihat notulensi pertemua ini namun notulensi tersebut tidak dibagikan kepada 

masyarakat.  
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mendengarkan kami. Tidak ada satu solusi untuk semua persengketaan kita. Apabila kami 

semua pergi ke 1,000 hektar itu, malah akan ada lebih banyak konflik hingga hari Kiamat. 

Setiap masyarakat merupakan luka yang menganga; setiap luka harus disembuhkan 

sendiri-sendiri.  
 

Untuk masyarakat ini, skema kemitraan tidak dipandang sebagai solusi bagi persengketaan 

lahan melainkan mungkin akan memperpanjang sengketa. Seperti yang dinyatakan oleh pak 

Roni:  

 
Kami perlu bisa memulihkan kegiatan ekonomi dan landasan kehidupan kami dan untuk 

itu kami perlu lahan. Agar hal ini bisa terjadi tentunya kami butuh lahan. Tapi bukan 

lahan itu, kami tidak mau lahan kemitraan karena itu menyebabkan lebih banyak masalah. 

Permasalahan tumbuh dalam masyarakat kami karena hal ini dan dengan masyarakat 

yang telah menempati kemitraan. Kami tidak akan memiliki keamanan, kepemilikan, hak 

untuk mengelola dan tidak akan ada kedamaian karena semakin banyak masyarakat yang 

akan memperebutkan lahan yang sama. Dan kami tidak menginginkan konflik: kami 

menginginkan negosiasi damai dan penyelesaian.  
 

Seperti yang telah disebutkan di atas, situasi ini diperumit oleh fakta bahwa desa-desa  di 

bagian selatan HGU saat ini di bawah pemerintahan suatu kabupaten yang baru dimekarkan 

yaitu Muaro Jambi, yang hingga saat ini belum merumuskan bagaimana akan menangani 

HGU yang diterbitkan oleh kabupaten lain.  

 

Dalam wawancaranya dengan tim, PT AP memberitahukan kepada kami bahwa mereka 

belum melakukan pemetaan atau penilaian terhadap desa-desa di bagian selatan HGU dalam 

rangka menentukan tingkatan klaim dan hak masyarakat seperti yang telah mereka tugaskan 

untuk dilakukan oleh Daemeter di bagian utara. Di satu sisi, PT AP tidak mengakui bahwa 

masyarakat di selatan merupakan Suku Anak Dalam namun di sisi lain, perusahaan 

mengklaim bahwa mereka telah menawarkan bagian dalam skema kemitraan 1000 hektar 

yang tengah dipersiapkan di kawasan ijin lokasi lama PT MPS kepada mereka yang memang 

merupakan SAD.  

 

Ditanya solusi apa yang akan memuaskan mereka, perwakilan masyarakat mengatakan 

bahwa mereka menginginkan:  

 

 600 hektar lahan petani kecil  

 Kompensasi bagi rumah dan properti yang dihancurkan baru-baru ini (lihat di bahwa 

ini) 

 Bahwa lahan perumahan dan sisa tanah pertanian mereka dipisahkan (enclave) dan 

dikeluarkan dari HGU.  

 

Mereka mengatakan bahwa pihak yang seharusnya menjadi bagian penyelesaian ini adalah 

150 keluarga dari Sungai Beruang, 55 keluarga di Muara Penjeruwang yang kini berada di 

lokasi Transmigrasi dan 204 keluarga di Tanjung Lebar.  

 

Konflik Mata Pencaharian:  

Semua masyarakat yang diwawancarai melaporkan bahwa mata pencaharian mereka sangat 

menurun dan dibatasi oleh kegiatan dan kendali PT AP atas tanah yang sebelumnya tanah 

ulayat mereka. Semua memprotes karena perusahaan tidak mempertimbangkan mata 

pencaharian mereka dalam proses negosiasi dan terutama dari segi skema kemitraan.  
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Kami terputus dari sumber-sumber pendapatan, pangan dan sumberdaya alam tradisional 

akibat pembukaan hutan untuk menanam kelapa sawit dan dibatasinya pergerakan kami 

dan pemukiman dalam HGU. Sungai mendangkal dan penuh lumpur dan polusi. Pohon 

buah yang ditanam masyarakat telah ditebang. Dengan penolakan atas hak untuk 

menggunakan lahan, kami tidak bisa menanam untuk tanaman panen demi kehidupan 

kami. (Pak Nurman) 

 

Di SAD 113, sumber utama pendapatan adalah dari perdagangan rotan dan damar di sungai 

khususnya dengan masyarakat Palembang. Kini, anggota masyarakat bekerja sebagai buruh 

dan menjual ular hidup dan sayuran. Selama dasawarsa terakhir, 1,359 orang yang hidup di 

ketiga dusun SAD 113 hidup hanya dari 241 hektar lahan yang tersedia. Pak Butar 

menyatakan:  

 
Kami dikelilingi oleh kelapa sawit. Kami tertindas. Kami tidak punya nafkah yang cukup, 

kami hanya bertahan hidup sekarang. Sebelumnya, tidak ada yang kelaparan. Sekarang, 

dengan begitu banyaknya kelapa sawit, tidak ada mata pencaharian sama sekali … 

Perusahaan menanam kelapa sawit dimana-mana; kurang dari semester dari sungai, yang 

melanggar hukum dan terkadang bahkan di tengah sungai. Kami tidak bisa menangkap 

ikan seperti dulu. PT AP membiarkan kami mengambil brondolan sawit (loose fruit) tapi 

kami hanya dibayar Rp 300 /kilo, yang berada di bawah upah minimum. Sekilo beras saja 

harganya 8,500 rupiah. Apakah ini bukan penindasan? Orang perlu makan. Ekonomi 

kami lemah, kami tertinggal dan mata pencaharian kami telah direnggut dari kami. 
 

Anggota masyarakat SAD 113 juga melaporkan permasalahan 30 hektar lahan yang 

bertumpang-tindih dengan kawasan NKT di dalam HGU yang semakin jauh membatasi 

penggunaan lahan untuk kelangsungan hidup mereka. Pak Butar menyatakan:  

 
Sebelumnya kami tidak tahu tentang NKT tapi kami tahu bagaimana cara 

memelihara lingkungan kami. PT AP tahu tentang NKT tapi mereka telah 

menghancurkan rawa dan menyebabkan polusi pada sungai. Daemeter setuju 

bahwa kami bisa mengelola NKT selama kami tidak menyebabkan polusi. Kami 

ingin menanam karet namun PT AP menolak dengan mengatakan bahwa itu NKT. 

Ada manusia yang perlu dipertimbangkan juga; bukan hanya alam. Anda 

melindungi monyet, tapi bagaimana dengan manusianya?  

 

Anggota masyarakat Sungai Beruang dan terutama SAD 113
38

 mengklaim bahwa perlakuan 

terhadap mereka oleh PT AP sejak lebih dari satu dasawarsa mencerminkan pelanggaran hak 

mereka sebagai masyarakat adat yang serius, berkepanjangan dan tanpa penyelesaian:  

 
Kami ingin mengajukan keberatan kami kepada RSPO. Perusahaan tidak 

menganggap bahwa konflik ini serius. Kami telah berupaya berulangkali untuk 

membuat mereka memahami klaim kami dan apa yang mendasari klaim kami. 

Mana standar RSPO yang seharusnya mereka hormati? Mana standar IFC yang 

mereka seharusnya patuhi? Bank Dunia tidak boleh memberikan pinjaman 

selanjutnya kepada perusahaan ini hingga konflik lahan ini diselesaikan.  

 

                                                           
38

 Masyarakat Mat Ukup mengatakan mereka tidak diberitahu tentang keberadaan atau tujuan RSPO.  
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Anggota masyarakat kini hidup di tengah-tengah perkebunan 

 

Dalam perjalanan dengan anggota tim ke Danau Minang, Pak Roni menggambarkan 

bagaimana PT Asiatic Persada telah berpengaruh pada mata pencahariannya sendiri:  

 
Saya dulu punya 30 hektar pohon durian di sana (di samping jalan antara Dusun 4, dan 

Danau Minang).  Perusahaan meracunnya. Sekarang hanya tinggal tunggulnya saja di 

antara pohon sawit. Saya menuntut kompensasi dari PT AP karena mematikan pohon 

saya. Tingkat kompensasi saat ini adalah 5 juta rupiah per hektar. Saya telah menulis 

surat ke perusahaan untuk menyampaikan keluhan saya dan mengklaim kompensasi tapi 

tidak menerima jawaban.  

 

Perusahaan seharusnya mengecek dahulu dengan pemerintah Dusun dan desa tentang 

siapa yang tinggal di daerah ini. Pemerintah melakukan kekeliruan dengan menerbitkan 

ijin tanpa memeriksa hak yang telah ada sebelumnya.  

 

Pencurian buah: 

PT AP dan Wilmar telah menjelaskan dalam penyataan tertulisnya dan dalam wawancara 

dengan kami bahwa mereka memandang penyebab utama konflik dalam HGU merupakan 

hasil dari pengambilan dan penjualan baik buah brondolan maupun tandan buah utuh oleh 

masyarakat setempat.
39

 Menurut PT AP, wilayah yang signifikan di bagian selatan HGU 

secara sistematis diambil buahnya oleh masyarakat setempat dan mereka menunjukkan 

kepada kami bukti foto, yang menurut klaim mereka menunjukkan bahwa masyarakat itulah 

yang mereka dan BRIMBOB upayakan penggusuran paksanya kemudian (lihat bagian 

berikut) dan mereka melakukan perdagangan buah yang dipanen secara liar dalam jumlah 

besar.  

 

                                                           
39

 Wilmar 2011a. 
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Selain pedagang dan keluarganya, yang ditahan dan dipenjarakan dalam insiden yang 

memicu penggusuran paksa, PT AP secara berulangkali telah meminta polisi untuk menahan 

orang-orang yang diduga sebagai pencuri buah. Menurut LSM setempat,
40

 selama tahun 2010 

ada 85 penahanan karena pencurian buah di Batanghari dimana 35 adalah dari HGU PT AP. 

Pada tahun 2011, hingga bulan Oktober, sudah ada 135 penahanan dimana 85 orang adalah 

dari wilayah PT AP.   

 

Dalam wawancara kami dengan mereka, karyawan PT AP juga mengklaim bahwa 

pembayaran yang sangat berkurang bagi partisipan dalam skema kemitraan adalah hasil dari 

pencurian buah yang besar-besaran dari kawasan kemitraan sehingga menurunkan panen, 

demikian pula dengan keuntungan dan demikian pula dengan dividen. Seperti yang diutarakan 

pak Wilton kepada kami:  

 
Tentunya, kalau mereka mencuri maka produksi per hektar akan berkurang dan 

pendapatan mereka akan berkurang. Itu biasa. Kami sudah mengatakan ini kepada 

mereka.  
 

Di sisi lain, Pak Acil dari grup Mat Ukup melaporkan kepada kami bahwa masyarakat tidak 

pernah diberi informasi oleh PT AP tentang panen bulanan.  

 
Kami tidak tahu berapa banyak panen PT AP dari 1,000 hektar jadi kami tidak tahu 

apakah uang tunai yang kami terima jumlahnya benar.  

 

Pemerintah setempat yang diwawancarai di Batanghari mengekspresikan pandangan bahwa 

pimpinan koperasi dalam skema Kemitraan mendalangi pencurian tersebut.  

 

Bukan kejutan bahwa kami menghadapi kesulitan dalam membuat masyarakat setempat 

berbicara secara terbuka tentang apakah mereka terlibat dalam pengambilan buah dari 

wilayah yang ditanami oleh PT AP. Beberapa orang yang kami wawancarai di Sungai 

Beruang mengakui bahwa buah diambil secara „ilegal‟ tetapi mereka bersikeras mereka 

mengambil buah-buahan dari daerah 600 ha yang diperebutkan di mana mereka mengklaim 

haknya: 

 
Kami mengklaim seluruh tanah namun yang kami lakukan hanya mengambil buah yang 

terjatuh. Orang melakukannya karena mereka butuh makan. Mereka lapar jadi mereka 

menjualnya.  

 

Orang lain yang diwawancarai, yang telah dituduh melakukan pencurian dan yang meminta 

tidak disebutkan namanya dalam laporan ini, mempertanyakan keyakinan mereka dengan 

alasan bahwa perusahaan tidak pernah secara legal diperoleh lahan mereka untuk perkebunan 

dan bahwa bagaimanapun HGU itu tengah dalam sengketa. Perlu dicatat bahwa pada tanggal 

19 September 2011, setelah pertimbangan selama setahun, Mahkamah Konstitusi Indonesia 

memutuskan bahwa dua ketentuan dari UU Perkebunan tahun 2004 yang mengkriminalisir 

kependudukan dan pemukiman dalam perkebunan dan pengerusakan aset perkebunan sebagai 

tidak konstitusional dan karenanya tidak syah.
41

   

                                                           
40

 Kami melakukan wawancara dengan CAPPA,Setara, Agra dan Perkumpulan Hijau. 
41

 The two articles which have been declared invalid are: Pasal 21 „Setiap orang dilarang melakukan 

pengamanan usaha kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau 

tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usah perkebunan.‟; dan Pasal 47 (1) Setiap orang yang 

dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kabun dan/atau aset 

lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan 
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Pelanggaran HAM: penggusuran dan tembakan polisi 

 

Dengan adanya dugaan pencurian buah yang berlanjut di perkebunannya, pada bulan Juli 

2011, PT AP mengontrak anggota brigade mobil kepolisian (BRIMOB) dari kantor 

kepolisian Propinsi mereka di Jambi untuk memperkuat keamanan di dalam HGU.
42

 

Keberadaan mereka langsung dirasakan oleh masyarakat setempat dari segi peningkatan 

pemantauan dan pada pertengahan Agustus mereka terlibat dalam beberapa operasi yang 

sangat controversial melawan para penduduk di bagian selatan HGU. Kejadian inilah yang 

berujung pada pelaksanaan investigasi yang menjadi dasar bagi laporan ini.   

 

Kejadian ini nampaknya terpicu oleh insiden yang relatif minor pada tanggal 8 Agustus 

2011.
43

 Pada hari itu persengketaan muncul antara pabrik PT AP dan warga setempat, Pak 

Zainal, yang menikahi perempuan dari Suku Anak Dalam dan merupakan penduduk dusun 

Jembatan Sungai Beruang. Diduga bahwa Pak Zainal telah berperan sebagai seorang 

wiraswastawan dalam penjualan TBS. Pada hari itu, pihak keamanan di pabrik PT AP telah 

menyita kendaraannya dengan klaim bahwa kendaraan tersebut mengangkut yang mereka 

klaim merupakan buah yang dicuri dari perkebunan PT AP mill.  Kemudian pada hari yang 

sama, memprotes anggota BRIMOB dan dalam pergumulannya anggota kelompoknya diduga 

telah mengambil dua dari senjata api mereka.
44

    

 

Pada hari berikutnya, 9 Agustus 2011, BRIMOB melakukan aksi terpadu untuk mendapatkan 

kemvali senjatanya dari Pak Zainal yang berujung pada argumentasi lanjutan, kekerasan, 

penembakan oleh polisi dan 18 orang ditahan. Lalu pada esok harinya, BRIMOB dan 

karyawan PT AP kembali mendatangi pemukiman dengan alat berat dan lalu menembakkan 

senjatanya dan menghancurkan rumah masyarakat. Kejadian ini diperincikan dalam bagian-

bagian berikut ini berdasarkan pada wawancara kami dengan pihak terdampak dan dengan 

karyawan PT AP dan Wilmar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)., (2) Setiap orang yang 

karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, 

penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha 

perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 

(enam) bulan dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 
42

 Informasi dari karyawan PT AP yang diwawancarai pada 12 Oktober 2011. 
43

 Karena keenam orang yang secara langsung terlibat dalam insiden ini masih berada dalam penjara menunggu 

sidangnya, di sini kami tidak memberikan perincian tentang yang kami pelajari tentang insiden ini agar tidak 

membuat prasangka dalam siding yang adil.  
44

 TUV 2011b. 
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Figur 3: Lokasi ketiga pemukiman yang mengalami penggusuran paksa 

 
 

Jembatan Sungai Beruang 

Tim mewawancarai sisa-sisa kelompok yang sebelumnya tinggal dekat jembatan yang 

berjarak beberapa ratus meter dari dusun resmi Sungai Beruang. Tempat ini dikenal sebagai 

Jembatan Sungai Beruang dan merupakan tempat tinggal keluarga Zainal. Menurut mereka 

yang kami wawancarai pada tanggal 9 Oktober, pemukiman ini ditetapkan pada paruh kedua 

tahun 2008 dan hingga 10 Agustus telah ditinggali oleh sekitar 35 keluarga, masing-masing 

dengan rumahnya sendiri. Kawasan yang mereka tinggali adalah jalur riparian yang tidak 

ditanami oleh PT AP sesuai dengan peraturan lingkungan hidup. Masyarakat ini awalnya 

mencari nafkah dengan dibayar oleh PT AP untuk memungut brondolan buah dari 

perkebunan di sekitar mereka yang dikelola oleh PT AP. Praktek ini kemudian dilarang 

setelah mereka diduga mulai menjual buahnya dengan harga penuh ke pedagang dan pabrik 

lain. Menurut karyawan PT AP, yang kami wawancarai pada 12 Oktober 2011, mereka telah 

melanjutkan dari hal itu ke melakukan panen TBS secara liar dengan sedemikian jauhnya 

hingga masyarakat menghambat karyawan perusahaan dari mengakses blok tanaman.  

 

Masyarakat mengutarakan bahwa mereka datang dari Tanjung Lebar dan memiliki ikatan 

yang kuat dengan dusun Sungai Beruang. Meskipun mereka baru pindah kembali ke daerah 

ini, masyarakat mengklaim bahwa mereka adalah Suku Anak Dalam, bahwa mereka memiliki 

hak adat di daerah ini, berbicara dalam dialek mereka sendiri dalam kelompoknya dan 

merupakan bagian dari masyarakat Batin Sembilan.  

 

Mereka yang diwawancarai mengatakan kepada kami bahwa saat BRIMOB memasuki desa 

pada tanggal 9 Agustus, dengan dugaan mereka melakukannya untuk mengambil kembali 

senjata yang dicuri, setelah beberapa pertengkaran dan perkelahian,
45

 BRIMOB melepaskan 

tembakan ke udara dan mayoritas masyarakat di pemukiman ini melarikan diri ke hutan atau 

menggendong anaknya ke dalam sungai. Karyawan PT AP menduga bahwa dua anggota 

polisi cedera dalam pergumulan yang memicu kejadian ini dan mereka menunjukkan foto 

dari salah satu anggota BRIMOB yang dirawat karena luka sayatan panjang di pahanya. 

Penduduk mengatakan kepada kami bahwa beberapa dari mereka juga mengalami cedera 
                                                           
45

 This report does not seek to reconstruct the exact events surrounding the arrest of the Zainal family as their 

cases have yet to be heard in court.  
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seperti pukulan ke kepala (bukti foto). Kesaksian lainnya menunjukkan bahwa salah seorang 

penduduk, Basri bin Markus, ditembak punggungnya (bukti foto) saat menyeberangi anak 

sungai, nampaknya oleh peluru yang memantul atau selongsong peluru.  

 

Menurut mereka yang diwawancarai, pada awalnya Basri bin Marcus melarikan diri dengan 

keluarganya namun pada keesokan harinya ia mencari perawatan medis dari klinik di Unit 22, 

yang telah merawat bin Markus, pada tanggal 10 Oktober. Foto yang ditunjukkan pada tim 

mengkonfirmasikan apa yang diberitahukan paramedis pada kami bahwa luka tembakan pada 

punggungnya berbentuk bulatan penuh tapi tidak terlalu dalam. Luka ini diobati oleh 

paramedis, yang juga mengambil bukti video dan foto dari lukanya yang ditunjukkan kepada 

tim investigasi. Dikatakan bahwa Basri bin Markus sejak itu telah kembali ke hutan dan 

dipercayai hidup dengan keluarganya di konsesi perlindungan PT REKI. Tidak ada 

kehilangan nyawa dalam insiden ini. 

 

Seperti yang diberitahukan kepada kami, sekitar 18 orang ditahan oleh polisi dan dibawa ke 

stasiun polisi Batanghari dimana mereka ditahan. 12 diantaranya kemudian dilepas dan 

dikembalikan ke rumahnya pada tanggal 11 dan 12 Agustus. Kami diberitahu bahwa ada 

lainnya yang ditahan dan dituntut dan kini menghadapi siding. Penduduk desa menduga 

bahwa rumah Zainal juga dibakar oleh BRIMOB namun penduduk desa mampu 

memadamkan apinya (rekaman video yang dilihat oleh tim mengkonfirmasikan cerita ini).  

 

Namun, kami diberitahu bahwa keesokan harinya, BRIMOB kembali ke desa pada sore 

harinya disertai dengan Manajer PT AP Joko Susilo (sesuai pengakuannya sendiri), manajer 

perkebunan bagian selatan Pak Jason (menurut pihak yang diwawancarai), sejumlah pekerja 

perusahaan dan alat berat (rekaman video dan kesaksian pihak yang diwawancarai). Baik 

penduduk desa dan karyawan PT AP yang diwawancarai secara terpisah, mengestimasikan 

bahwa ada sekitar 20 personil BRIMOB. Penduduk desa mengestimasikan bahwa juga ada 

sekitar 20 karyawan PT AP yang terlibat tapi saat diwawancarai karyawan PT AP tidak mau 

mengatakan berapa karyawan PT AP yang terlibat. BRIMOB sekali lagi melepaskan 

tembakan di udara sehingga menyebabkan semua penduduk melarikan diri ke hutan dan 

sungai-sungai. „Mereka memanggil kami „anjing‟ dan „babi‟ dan mereka menyuruh kami 

untuk lari!‟, ingat beberapa penduduk desa.  

 
Saya ada di sana tapi saya bingung. Saya punya satu anak dan istri saya yang sedang 

hamil. Kami berlarian ke arah yang berbeda-beda, saya takut dia akan mulai berdarah. 

Anak lelaki saya yang umurnya delapan tahun lari ke hutan. Saya tidak menemukannya 

lagi sampai jam 6 sore.  

 

Operator peralatan perusahaan, yang menurut penduduk desa diarahkan oleh manajer 

perkebunan, lalu melanjutkan dengan merubuhkan 35 rumah di pemukiman dan 

membulldozer sisa reruntuhan rumah ke dalam anak sungai pada kedua sisi pemukiman. 

Karyawan PT AP memilih untuk tidak menjawab saat ditanya siapa yang mengizinkan 

penggunaan peralatan perusahaan untuk operasi ini dan hanya mengatakan bahwa BRIMOB 

sangat marah. Namun mereka yang diwawancarai mengatakan dengan eksplisit:  

 
Perintah diberikan oleh para manajer – kami bisa melihat Jason memberikan perintah 

pada BRIMOB dan mengarahkan operator alat penggali excavators. 
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Masyarakat Jembatan Sungai Beruang kini tinggal di bawah kain terpal yang disediakan oleh Dinas Sosial s 

 

Meskipun karyawan PT AP menyatakan kepada kami bahwa penduduk telah diberi waktu 

untuk memindahkan barang miliknya, anggota masyarakat yang kami wawancarai menolak 

hal ini. Beberapa penduduk desa menyatakan bahwa mereka dipukuli saat mereka mencoba 

untuk mengambil barang miliknya. Rekaman video ponsel yang diambil oleh penduduk pada 

saat insiden, dilihat oleh tim nampaknya menunjukkan karyawan perusahaan menjarah harta 

benda dari rumah yang telah dihancurkan dan tempat tinggal yang masih utuh. Penduduk 

lainnya menonton penghancuran desa mereka yang tengah berjalan dari hutan dari seberang 

anak sungai. „Kami bisa melihat apa yang terjadi dari jauh‟, ungkap seorang perempuan yang 

menyaksikan kejadiannya, „ kami menangis melihat rumah kami dihancurkan.‟  

 

Seperti yang diceritakan oleh anggota masyarakat setempat yang kami wawancarai, operasi-

operasi di Jembatan Sungai Beruang berlanjut selama tiga hari hingga tanggal 12 Agustus. 

Dalam prosesnya, gedung tidak hanya dirubuhkan tetapi traktor caterpillar digunakan untuk 

membulldoser lantai semen dan fondasinya. Kesaksian para penduduk dikuatkan oleh bukti 

dari lokasi dalam bentuk jejak di tanah yang serupa tanah liat dan sisa-sisa lantai yang hancur 

di antara reruntuhan yang berjejer sepanjang bantaran sungai (foto). Beberapa rumah 

terutama milik keluarga Zainal merupakan tempat tinggal modern yang kokoh sementara 

mayoritas merupakan tempat tinggal kayu tradisional dengan lantai dan dinding berpapan 

kayu namun dengan lembaran seng sebagai atapnya. Namun bahkan di bagian desa yang 

lebih tradisional kami mencatat adanya reruntuhan dinding bercat, jendela kaca, lantai beton 

di beberapa tempat, atap beton berombak serta cukup banyak kayu gergajian dan paku-paku. 

Kami diberitahu bahwa diantara barang milik masyarakat yang dihancurkan adalah: pakaian, 

makanan, peralatan memasak dan kompor, kulkas, televisi, generator, sistem audio hi-fi, 

mainan anak-anak, satu sepeda motor dan satu mobil. Beberapa orang mengatakan bahwa 

mereka kehilangan dokumen penting seperti akte kelahiran dan surat nikah. Diduga pula 

beberapa pohon buah-buahan juga dibulldoser.  
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Menurut mereka yang diwawancarai, lebih dari seratus orang yang digusur oleh 

penghancuran ini melarikan diri ke berbagai arah. Kami diberitahu bahwa ada yang 

melarikan diri ke kota setempat di utara, lainnya ke timur ke kota Tanjung Lebar.  Kami 

diberitahu namun tidak dapat menkonfirmasikan bahwa masyarakat dalam jumlah besar 

melarikan diri ke selatan ke konsesi lindung PT REKI dimana mereka menerima bantuan dari 

para pelaku konservasi. Juga dicatat oleh pewawancara bahwa seorang perempuan memasuki 

proses persalinan dan melahirkan selama mengungsi di hutan.  

 
Beberapa masih ada di hutan. Mereka punya apapun saat pulang nanti.  

 

Bantuan mulai diberikan oleh Dinas Sosial pada akhir Agustus dengan disediakannya 

makanan dan terpal plastik. Bantuan dalam jumlah yang cukup banyak dalam bentuk 

makanan dan pakaian juga diberikan oleh LSM setempat. Diestimasikan terdapat sekitar 40 

orang masyarakat yang masih tersisa dan mereka kini tinggal dalam tenda naungan di sisi 

reruntuhan rumahnya yang terdahulu (foto). Banyak diantaranya mengatakan bahwa mereka 

menggunakan waktunya untuk memulung kayu gergajian, lembaran seng, paku-pakuan dan 

sisa-sia lainnya yang mereka harap dapat digunakan untuk membangun kembali 

kehidupannya. Satu perempuan memberitahu kami bahwa mereka terpaksa menjual atap 

sengnya untuk membeli beras.  
 

Saat ditanya apa yang seharusnya dilakukan, kelompok yang kami wawancarai 

mengutarakan:  

 
Kami menginginkan kompensasi. Kami mau semua diganti dan kami mau segera. Kami 

tidak sanggup terus hidup seperti ini. Kami tidak punya cara untuk mencari nafkah. Kalau 

kami tetap disini, kami akan terkena penyakit demam berdarah.    

 

Ini sangat sulit karena kami tidak ingin melakukan apapun yang akan membuat masalah 

bagi kami. Sulit sekali disini. Kami sangat tidak nyaman karena begitu tidak aman di sini.  
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Penggusuran paksa sama dampaknya pada para lanjut usia dan muda, laki-laki, perempuan dan juga anak-anak 

 

Danau Minang 

Anggota tim juga mengunjungi pemukiman kedua dimana telah ada penggusuran paksa dan 

dimana tujuh gedung telah dihancurkan oleh peralatan PT AP. Saat anggota tim tiba di sore 

hari pada tanggal 9 Oktober, kami tidak menemukan siapapun dalam tenda yang telah 

didirikan di samping tujuh rumah yang telah hancur. Pak Roni dari Sungai Beruang harus 

mendahului untuk mencari penduduk, memanggil-manggil untuk mengatakan bahwa beliau 

datang dengan teman-teman dan tidak perlu bersembunyi. Mereka melarikan diri saat 

mendengan kendaraan kami mendekat. Perlahan anggota masyarakat bermunculan, total ada 

sekitar 15 orang. Kami duduk di bawah kain terpal utama yang telah didirikan dan membahas 
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kejadian yang berhubungan dengan penggusuran paksa dan penghancuran pada tanggal 16 

Agustus.  
 

 
Anggota masyarakat Danau Minang di tempat tinggal sementara setelah rumah mereka dihancurkan 

 

Dalam wawancara, Pak Mahadi memberitahukan kepada tim:  

 
Tanah ini milik leluhur kami. Puluhan tahun yang lalu mereka menanam pepohonan buah 

di sini, Duku, Durian, Manggis, Nangka.  Pada tahun 1998 atau 1999, Bupati Batanghari 

datang ke sini dan berkata, “ini tempat Suku Anak Dalam”.
46

 

 

Kami menanam tanaman umbi-umbian, pisang dan sayur-mayur sebelum 2002. Pada 

tahun 2002, kami mulai menanam kelapa sawit. Secara keseluruhan, ada 100 hektar lahan 

yang telah kami tanami. Kami telah menanami 30 hektar dengan kelapa sawit dan pohon 

itu tengah berbuah. Kami menjualnya kepada pedagang transmigran. Ada tujuh keluarga 

yang tinggal disini, semuanya sekitar 30 orang.  

 

Pada tahun 2005, perusahaan memaksa masyarakat kami untuk meninggalkan tempat ini. 

Kuburan para leluhur kami di wilayah ini telah ditandai dengan kayu atau bebatuan. 

Semuanya telah hilang, diambil alih oleh perkebunan sawit PT Asiatic Persada. Kalau 

mereka mengatakan kami bukan Suku Anak Dalam, mereka bohong. Kami semua they 

are lying.  We are all descended from SAD Tanjung Lebar. We have been here since our 

ancestors gathered forest products and planted fruit trees in this place. 

 

Menurut Pak Mahadi: 

 

                                                           
46

 Ini sebelum wilayah tersebut dipindahkan menjadi daerah kewenangan Muaro Jambi. 
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Pada tanggal 16 Agustus, brigade mobil kepolisian (BRIMOB) dan PT Asiatic Persada 

muncul di sini tanpa peringatan. Ada polisi dengan senjata laras panjangnya dan 

perusahaan membawa alat berat. Yang kami tahu, pertama ada suara tembakan. Begitu 

keluar dari rumah kami, kami piker BRIMOB menembakkan senjatanya pada kami jadi 

kami melarikan diri. Mereka yang tidak langsung pergi dipukuli oleh BRIMOB.  Kami 

melarikan diri ke hutan, dan tetap di sana selama tiga hari dan tiga malam. Kami tinggal 

di hutan di sebelah sungai, memakan tunas rotan dan ikan. Keadaannya berat sekali balita 

dan anak-anak. Saat kami kembali, ketujuh rumah kami telah dihancurkan termasuk harta 

benda kami yang telah susah payah kami kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja 

sebagai petani. Mereka menghancurkan simpanan makanan kami dan membuang beras 

kami. Tetapi para transmigran membantu kami, member nasi dan kebutuhan lainnya.  

 

Kami harap rumah kami dapat dibangun kembali di sini. Rumah dan kebun kami di sini. 

Musim hujan mulai pada bulan November dan akan susah tinggal di bahwa kain terpal 

selama musim hujan.  

 

 
Anak laki-laki di depan rumahnya yang hancur di Danau Minang 

 

 

Sungai Buayan Ilir 

Pemukiman Suku Anak Dalam ketiga yang terdampak oleh penggusuran paksa adalah 

pemukiman Sungai Buayan Ilir yang terdiri dari sekitar 41 rumah keluarga. Dalam 

wawancara, anggota masyarakat mengatakan kepada kami bahwa mereka telah memilih Pak 

Bidin sebagai pemimpin mereka sehingga mereka seringkali disebut Kelompok Bidin. 

Kelompok ini merasa tengah dalam konflik melawan PT AP sejak tanah leluhurnya 

dimasukkan dalam HGU PT AP. Ini adalah tanah dimana desa mereka saat ini masih berdiri. 

Mereka bersikeras bahwa pada waktu yang telah lama lampau leluhur mereka membuka 
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hutan untuk berladang. Mereka menunjuk pada enam pohon durian tua yang ditanam oleh 

kakek-neneknya dan masih berdiri di dalam wilayah desa.  

 

Selain itu, mereka mengutarakan bahwa mereka memiliki Surat Pembukaan Lahan, atas nama 

Syawa Lajyb, ayah Bidin. Surat ini diterbitkan oleh Dato Bujang, Kepala Desa Tanjung 

Lebar Village pada tahun 1983. Surat ini jelas menetapkan perbatasan desa. Penduduk desan 

memberitahu kami bahwa mereka telah berjuang melawan PT AP demi mempertahankan hak 

mereka atas tanah di wilayah ini selama Sembilan tahun. Sekitar dua tahun yang lalu, PT AP 

menanggapi tuntutan mereka dengan mengukur tanah masyarakat di Sungai Buayan Ilir. 

Ditemukan luas wilayah tersebut adalah 157.73 hektar. 

 

Mereka mengatakan pada kami bahwa PT AP telah mengakui bahwa tanah leluhur 

masyarakat SAD Sungai Buayan Ilir berada dalam HGU mereka. Pada tanggal 25 Maret 

2011, PT AP menerbitkan surat 023/050.80/BM/11, Perihal Penyelesaian Urusan 

Kompensasi Tanah, yang ditandatangani oleh Joko Susilo, Kepala Hubungan Masyarakat. 

Surat tersebut menawarkan kompensasi kepada SAD dari Sungai Buayan Ilir sejumlah Rp. 

1.25 juta (sekitar US$140) per hektar.  

 

Namun pada tanggal 10 dan 12 Agustus 2011, mereka bersaksi bahwa PT AP memindahkan 

dengan paksa masyarakat di pemukiman Sungai Buayan Ilir tanpa dialog dan peringatan 

sebelumnya. „Tanpa peringatan, mereka langsung datang dengan alat berat‟ kata Pak Adi, 

yang digusur paksa pada 10 Agustus, sekitar jam 10 pagi, sebelum penggusuran paksa di 

Jembatan Sungai Beruang (juga dikenal oleh mereka sebagai Jembatan Besi).  

 

Mereka menceritakan bahwa begitu BRIMOB dating, mereka mulai melepaskan tembakan, 

menakuti warga yang tinggal di lingkungan itu, meneriakkan „Lari, kamu lari!‟, sambil 

mengarahkan senjatanya ke masyarakat yang tengah melarikan diri.  
 

Semua lari ketakutan, berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada barang yang bisa kami 

bawa serta. Hanya baju yang menempel di badan kami.  

 

Pak Herman memberitahu kami bahwa beliau berusahan membantu salah satu neneknya yang 

sudah lanjut usia. Sebelum penggusuran, Pak Herman tengah membawa beras dari panci 

penyimpanannya kepada neneknya. Setelahnya, Pak Herman berteriak saat salah satu anggota 

BRIMOB menembak panci penyimpan beras dan menghancurkannya. Pak Herman 

menyatakan kesedihannya melihat panci beras yang pecah karena panci merupakan lambang 

untuk makanan, lambing kehidupan.  

 

Menurut orang yang kami wawancarai, pada hari itu sembilan rumah di tempat itu yang 

dimiliki oleh sembilan kepala keluarga, dihancurkan; beberapa dibakar dan beberapa dikubur 

dalam tanah. „Semua isi rumah sudah tidak ada, hilang‟. Mereka memberitahu kami bahwa 

mereka tidak tahu di mana isi rumah mereka karena waktu rumah mereka dihancurkan 

mereka tengah melarikan diri akibat rasa takutnya pada BRIMOB. 

 

Menurut anggota masyarakat yang diwawancarai, dua hari kemudian, pada tanggal 12 

Agustus 2011, PT AP dan BRIMOB kembali datang untuk menggusur paksa penduduk di 

pemukiman Sungai Buayan Ilir, mereka yang tinggal sekitar 500 meter dari kelompok yang 

digusur paksa pada tanggal 10. Mereka memberitahu kami bahwa sekitar jam 11 pagi, empat 

truk berisi anggota BRIMOB datang, langsung melepaskan tembakan dan membentak 

penduduk agar meninggalkan rumahnya dan melarikan diri dari tempat itu. Kami diberitahu 
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bahwa semua penduduk desa dikejar oleh BRIMOB mengacungkan senjatanya dan berteriak, 

„Kamu mau lari atau tidak?‟  

 

Semua berlarian. Beberapa anak terpisah dari orangtuanya. „Persis seperti dalam perang,‟ 

kata Komi saat menggambarkan penggusuran paksa itu. Ibu Intan sedang memasak nasi 

dalam panci di atas kompor. Pancinya ditembak hingga nasinya berserakan.  

 

Masyarakat berkata bahwa mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkan harta bendanya. 

Pakaian, selimut, alat memasak, dokumen seperti KTP (kartu identitas), kompor gas dan 

ransum dari ransum dari pemerintah semua ditinggalkan, kata mereka. Mereka menduga 

bahwa pada saat penggusuran paksa, sejumlah karyawan PT AP mengangkut barang-barang 

tersebut di atas truk mereka. Menurut kesaksian ini, karyawan perusahaan yang berpartisipasi 

dalam penggusuran paksa bernama Jason dan Ali Basrin. Mereka yang diwawancarai 

menegaskan bahwa adalah kedua karyawan ini yang memerintahkan alat berat penggali 

(excavator) untuk merubuhkan rumah-rumah. Beberapa tempat tinggal juga dibakar, 

sementara yang lain dihancurkan, diratakan dengan tanah, duga mereka. Pada keesokan 

harinya, mereka memberitahu kami, beberapa oran mendatangi tempat rumah mereka tadinya 

berdiri dengan maksud untuk mengambil harta benda mereka namun mereka diblokir oleh 

BRIMOB untuk melakukan hal ini dengan mengatakan properti tersebut bukan milik mereka 

namun secara sah merupakan milik PT Asiatic Persada. 

 

Menurut mereka yang diwawancarai, Erwin (9 bulan), yang digusur bersama keluarganya 

masih sakit (per tanggal 10 Oktober) dengan kejang-kejang berulangkali. Pada waktu 

penggusuran paksa, ibunya, Una, nampaknya sakit. Waktu mendengar suara tembakan dan 

polisi yang berteriak-teriak, Una berusaha untuk lari sambil menggendong Erwin. Sambil 

berlari, Una menjatuhkan Erwin dan dia jatuh ke dalam parit. Sejak itu Erwin sakit. Erwin 

dibawa untuk pengobatan ke beberapa tempat namun masih belum sembuh dengan baik.  

 

Mereka yang diwawancarai juga mengutarakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2011, ada tim 

dari propinsi yang datang ke Sungai Buayan Ilir. Masyarakat tidak tahu tentang tim ini, 

mereka hanya memahami bahwa mereka datang dari Propinsi. Mereka membahas situasinya 

dengan tim. Mereka memberikan data tentang harta benda dan rumah mereka yang 

dihancurkan dan hilang akibat penggusuran paksa. Mereka mengestimasikan bahwa total 

jumlah rumah yang dihancurkan di Sungai Buayan Ilir adalah 41 unit. Mereka tidak tahu 

apakah barang dan properti mereka akan dikembalikan atau diganti.  

 

Masyarakat mengutarakan dugaan bahwa setelah penggusuran paksa di Sungai Buayan Ilir, 

PT AP melarang masyarakat memanen brondolan sawit. Saat ini mereka memburu, 

menangkap ikan dan kura-kura dan mengumpulkan besi tua. „Dulu kami diijinkan 

mengumpulkan buah sawit yang jatuh. Sekarang kami dikejar oleh BRIMOB kalau kami 

melakukannya‟, kata Ibu Intan, istri Bidin. Sejak penggusuran paksa, tidak ada yang keluar 

pada malam hari. Mereka mengatakan bahwa mereka takut dituduh mencuri dan takut 

ditembak oleh BRIMOB.  

 

Menurut mereka yang diwawancarai, penggusuran paksa, dilarangnya melakukan panen buah 

kelapa sawit yang terjatuh dan perilaku BRIMOB adalah cara-cara PT AP untuk mencoba 

membuat SAD ketakutan aga mereka tidak bisa makan dan akan terpaksa meninggalkan 

tanah yang mereka perjuangkan. Ida, salah satu orang SAD dari Sungai Buayan Ilir:  
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Nampaknya polisi mencari-cari masalah. Nampaknya mereka ingin kami pergi dari sini. 

Keinginan BRIMOB adalah semua SAD pergi.  

 

Masyarakat Sungai Buayan Ilir mengatakan bahwa mereka akan tetap tinggal di tempat ini 

karena ini tanah mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka meiliki bukti dalam bentuk 

surat. Dua nenek yang masih hidup dan masih mampu menceritakan sejarah tanah tersebut. 

„Nenek kami masih hidup, mereka masih bisa menceritakan sejarah kami jadi kami terus 

mengklaim tanah ini‟, kata Adi, yang tinggal di Sungai Buayan Ilir. 

 

Mereka mengatakan bahwa mereka tidak peduli tentang tuduhan dari PT AP dan BRIMBOB 

bahwa mereka adalah pencuri di tengah perjuangannya demi tanah miliknya. Herman 

berkata:  

 
Kalau kami dituduh mencuri, siapa yang sebetulnya pertama melakukan pencurian?  

 

Menurut mereka yang kami wawancarai pada 10 Oktober 2011, setidaknya dua kali sehari 

sekitra 6-10 orang dari BRIMOB melakukan patroli di Sungai Buayan Ilir. Mereka 

nampaknya selalu berpakaian seragam lengkap dan membawa senapan. Selama patroli, 

anggota BRIMOB diduga sering menembakkan senjatanya. Masyarakat berkata bahwa 

mereka menghentikan dan menginterogasi orang yang mereka temui atau lewati di jalan, 

terutama Suku Anak Dalam. Kami diberitahu, polisi selalu membentak, mengarahkan senjata 

apinya dan mengancam bahwa mereka akan menembak. 

 

Menurut mereka yang diwawancarai, perilaku anggota BRIMOB membuat masyarakat 

merasa diteror. Penduduk Sungai Buayan Ilir berkata bahwa mereka takut, khususnya saat 

anggota BRIMOB memasuki pemukiman dan bertanya pada penduduk, dengan menghunus 

senjatanya.  

 

Misalnya, kami diberitahu bahwa pada hari Senin (10/10/2011) pas sebelum kinjungan kami, 

anggota BRIMOB memasuki pemukiman Sungai Buayan Ilir. Mereka telah melakukan hal 

yang sama beberapa hari sebelumnya. Dengan senapan di tangannya mereka bertanya siapa 

yang tinggal di tempat itu. „Kenapa kalian tidak panen? Kenapa tidak panen buah yang jatuh? 

Pergilah panen, banyak buah.‟ Menurut masyarakat Sungai Buayan Ilir, BRIMOB berusaha 

menciptakan suatu gangguan karena sejak penggusuran, masyarakat tidak diijinkan memanen 

buah yang jatuh.   

 

Pada salah satu kejadian ini, kami diberitahu bahwa sekitar jam 10 pagi, Ibu Pendi, penduduk 

Suku Anak Dalam sedang mengeringkan ikan di depan rumahnya sementara anaknya yang 

berusia 6 tahun bermain di dekatnya. Enam anggota BRIMOB datang dan salah satunya 

bertanya pada Ibu Pendi, „Darimana dapat ikannya, apa dicuri?‟ Perempuan ini menjawab, 

„Saya beli tadi dari pedagan‟. Lalu dikatakan bahwa polisi membentaknya, „Kamu terus 

mencuri, jadi saya akan tembak kamu‟. Diduga polisi ini mengkokang dan mengarahkan 

senapannya pada Ibu Pendi. Melihat insiden ini, anaknya lari ke ibunya dengan sangat 

ketakutan. Dua jam kemudian, anak ini demam tinggi dan tidak sembuh hingga sangat sore.  

 

Anggota masyarakat Sungai Buayan Ilir yang bekerja di luar pemukiman mengatakan bahwa 

mereka tidak diijinkan untuk memasukinya. Mereka mengatakan bahwa mereka dituduh 

sebagai LSM yang mencoba memanfaatkan permasalahan Suku Anak Dalam. 

 

Pandangan PT AP dan karyawan Wilmar 
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Selama diskusi di kantor perusahaan, perwakilan PT AP mempertegas bahwa merekalah 

korban dalam konflik saat ini, karena terjadinya kerugian akibat pencurian buah dan 

kriminalisasi perusahaan di dalam media. Seperti yang dikatakan Pak Wilton kepada kami: 

 
Di media, SAD digambarkan sebagai malaikat. Tapi mereka orang yang bengis. Sudah 

tentu kami korbannya. Kami adalah perusahaan besar melawan rakyat kecil; menurut 

Anda siapa yang akan mendukung kami?  

 

Sehubungan dengan kawasan selatan HGU, penggusuran paksa masyarakat Jembatan Sungai 

Beruang, Danau Minang dan Sungai Buayan Ilir antara tanggal 8 hingga 16 Agustus tidak 

diakui sebagai penggusuran paksa oleh karyawan PT AP yang kami wawancarai:  

 
Saya tidak setuju dengan kata „penggusuran‟. Secara hukum, ini tanah kami. Orang-orang 

ini nomaden, jadi kami punya hak mengeluarkan mereka. Ini perkebunan kami dan 

mereka dating lalu membangun rumah dan mencuri buah kami. Mereka bahkan bukan 

SAD. Kami tahu karena kami mengikuti kriteria pemerintah untuk identifikasi SAD. (Pak 

Syafei) 

 

Penutupan akses:  

Informasi tentang insiden mencapai Jambia via SMS dan per telepon dengan cukup cepat dan 

beberapa pemimpin dan penduduk desa lainnya dating ke Jambi pada tanggal 10 Agustus 

untuk memberitahukan kepada pejabat, LSM dan media tentang apa yang terjadi. Tim 

mengumpulkan kesaksian independen dari beberapa saksi, yang mengkonfirmasikan 

pernyataan sebelumnya oleh LSM setempat bahwa unit BRIMOB menutup akses ke kawasan 

tersebut selama beberapa hari setelah penggusuran dimulai. Menurut pihak yang kami 

wawancarai, blokade dibuka pada tanggal 17 Agustus (setelah operasi meratakan rumah 

dengan tanah telah dirampungkan pada tanggal 16 Agustus). Nampaknya, karena faktor 

inilah maka dibutuhkan beberapa waktu sebelum pihak luar menyadari bahwa penggusuran 

tidak hanya terjadi selama beberapa hari tetepi juga bahwa penggusuran dilaksanakan di tiga 

pemukiman yang berbeda. Saat diwawancarai, karyawan PT AP tidak dapat memberikan 

penjelasan tentang ada blokade akses ataupun siapa yang menginstruksikan pencegahan 

akses.  

 

Hasil temuan tim Pemerintah Propinsi  

Tim yang diberi wewenang oleh pemerintah terdiri dari 20 orang, termasuk pejabat dari dinas 

sosial, badan pertanahan, dinas kehutanan, anggota DPRD, LSM dan satu manajer 

perusahaan dan kini telah ditetapkan dalam rangka menyelidiki dugaa pelanggaran hak asasi 

manusia dan tim telah melakukan kunjungan satu hari pertama pada tanggal 8 Oktober, hanya 

beberapa jam sebelum kami tiba untuk mengawali survei kami selama satu minggu. Tim 

pemerintah juga menemukan bahwa 83 rumah telah dihancurkan di ketiga pemukiman dan 

tim ini sekarang akan melakukan penyelidikan yang lebih terperinci tentang apa yang 

terjadi.
47

 Komisi nasional untuk hak asasi manusia telah dihubungi oleh LSM namun belum 

melakukan investigasi terhadap insiden-insiden ini namun kami diberitahu bahwa telah 

dijanjikan bahwa kunjungan akan dilakukan nanti pada akhir Oktober. 

 

Apakah peringatan telah diberikan tentang penggusuran?  

Penduduk desa yang diwawancarai selama investigasi ini dengan tegas mengatakan bahwa 

tidak ada peringatan bahwa rumah mereka akan dihancurkan, namun mereka mengakui 

                                                           
47

 PEMDA Batang Hari 2011. Masa kerja tim investigasi resmi mungkin telah berakhir saat ini dan tidak jelas 

apakah ada rencana untuk investigasi selanjutnya.  



Independent Investigation of PT AP 
 

57 | P a g e  
 

bahwa telah ada persengketaan tentang pengambilan buah dan bahwa perusahaan telah 

berupaya untuk mencegah hal ini. Kami juga menanyakan pada karyawan PT AP untuk 

mengklarifikasi apakah mereka telah memberikan peringatan apapun kepada masyarakat 

bahwa tempat tinggal mereka akan dihancurkan. Pak Joko menekankan bahwa mereka telah 

diperingatkan dan saat ditanya bagaimana peringatan diberikan, beliau menyatakan bahwa 

papan tanda telah ditempatkan. Kami bertanya pada beliau tanggal berapa papan tersebut 

ditempatkan dan beliau tidak dapat mengingat hal tersebut. Kami lalu bertanya pada bulan 

apa papan ditempatkan dan sekali lagi jawaban beliau adalah bahwa beliau tidak 

mengingatnya. Tetapi, pada bagian wawancara setelahnya, beliau kembali ke pertanyaan ini 

dan nampaknya dengan merujuk kepada buku catatannya, beliau menyatakan bahwa papa 

tanda telah didirikan pada awal Juni 2011.  

 

 

Karyawan PT AP memberitahukan kepada kami bahwa papan tanda ini telah ditempatkan sebelum 

penggusuran 
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Ada beberapa masalah dengan pernyataan ini. Pertama adalah bahwa informasi pada papan 

tersebut (lihat sebelumnya) tidak memperingatkan bahwa rumah-rumah akan dihancurkan 

dan hanya memperingatkan masyarakat untuk tidak melanggar paragraf tertentu dalam UU 

Perkebunan. Tanda peringatan lainnya (lihat foto di halaman muka) juga merujuk pada 

KUHP dimana pelanggaran dapat dihukum. Kesaksian LSM dan penduduk desa serta 

dokumentasi foto semua mendukung bahwa papan tanda dan peringatan tidak ditempatkan 

hingga penggusuran telah dilakukan.  

 

Berdasarkan semua informasi yang dikumpulkan selama investigasi ini, kami menyimpulkan 

bahwa penggusuran dan penghancuran tempat tinggal dan harta benda lainnya dilaksanakan 

tanpa peringatan, tanpa perintah pengadilan, tanpa proses secara hukum sebagaimana 

semestinya dan tidak sesuai porsinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana ringan.  

 
 

Kesimpulan: 

 

Tim investigasi beranggapan bahwa keempat permasalahan sangat saling terkait. Pertama, 

terdapat permasalah yang serius akibat perusahaan melakukan proses akuisisi lahan tanpa 

mengakui hak ulayat dan tanpa persetujuan pemilik hak tersebut. Meskipun proses ini telah 

didukung dan bahkan difasilitasi oleh pemerintah setempat, masyarakat setempat tidak 

menyukai dan menolaknya dan hal ini menentang standard dan hukum internasional (dan 

lihat di bawah ini).  

 

Kedua, terdapat masalah berkaitan dengan alokasi lahan oleh pemerintahan untuk skema 

pembangunan – transmigrasi, pengembangan kelapa sawit dan HGU konservasi dimana 

semuanya telah membatasi kesempatan memperoleh mata pencaharian masyarakat setempat. 

Mereka tidak punya tempat lain lagi dan beberapa diantaranya, sesuai pengakuannya sendiri 

bahwa mengambil buah merupakan strategi untuk bertahan hidup. Perusahaan menuduh 

bahwa hal ini terjadi pada skala yang tinggi.  

 

Ketiga, perusahaan telah menanggapi tantangan-tantangan ini. Perusahaan mengambil 

tindakan dengan dua cara: yang satu dengan cara menawarkan alternatif pada para 

masyarakat dalam skema usaha patungan bagi-hasil yang tengah dipersiapkan oleh 

pemerintah di sisi barat HGU. Sebagian besar telah menolaknya dan hal ini terbukti 

bermasalah bagi mereka yang menerimanya. Tanggapan lain perusahaan adalah untuk 

melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang dituduh mencuri buah dengan cara 

melaporkan mereka dan membuat mereka ditahan oleh pihak polisi.  

 

Terakhir, telah terjadi letupan kekerasan yang pada awalnya berkaitan dengan salah satu 

keluarga setempat yang dituduh melakukan pencurian namun lalu, sebagai pembalasan, pihak 

polisi dan karyawan perusahaan yang bekerjasama secara terkoordinir namun melampaui 

batasan hukum, melakukan pengusiran tiga pemukiman orang-orang yang dituduh terlibat 

pencurian buah oleh mereka. Perlakuan intimidasi secara sistematis terhadap masyarakat 

setempat oleh perusahaan dan perusakan harta benda oleh karyawan perusahaan tanpa adanya 

peringatan yang layak dan tanpa proses hukum yang disyaratkan merupakan pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat.  

 

Penyangkalan yang tidak benar:  
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Penyelidikan juga menunjukkan bahwa laporan awal dari LSM dan surat-surat perhatian yang 

dikirim kepada Wilmar pada bulan Agustus secara garis besar akurat.
48

 Dalam tanggapan 

awalnya terhadap seruan dari LSM agar perusahaan menyelesaikan sengketa dan menahan 

diri dari melakukan tindak kekerasan, perusahaan secara keras menyangkal tuduhan tersebut 

dan mengeluarkan pernyataan publik dan rilis pers yang menekankan kembali komitmennya 

dalam menghormati hak asasi manusia.
49

 Dalam pernyataan publiknya
50

 perusahaan:  

 

 berupaya untuk menyamarkan fakta bahwa terdapat sengketa lahan yang mendasari 

hal ini dengan mengklaim bahwa suatu kompensasi lahan telah disetujui oleh 

pemerintah. Seperti yang telah diperincikan di atas, sengketa lahan yang jauh dari 

terselesaikan.  

 meyakinkan bahwa „tidak ada yang ditembak‟ dan „tidak ada yang terluka‟. Terdapat 

bukti yang kuat bahwa satu orang ditembak dan beberapa orang terluka dalam 

keributan (termasuk sejumlah penduduk desa dan dua orang anggota polisi).  

 mengatakan bahwa tidak ada rumah yang dibakar. Gambar video menunjukkan bahwa 

ada usaha untuk membakar rumah Pak Zainal. Pewawancara mencatat bahwa 

penduduk desa memadamkan apinya. Pewawancara juga menduga bahwa terdapat 

rumah yang dibakar di Sungai Buayan Ilir. 

 membela pengusiran, pembakaran oleh polisi dan penghancuran rumah dengan tetap 

mempertahankan bahwa „permasalahan hak adat dimanfaatkan untuk menutupi modus 

operandi mereka yaitu mencuri hasil panen dari perkebunan‟. Namun, benara atau 

tidak, hal ini bukan merupakan alasan bagi perusahaan untuk main hakim sendiri dan 

menghancurkan harta benda mereka. 

 menolak seruan agar mereka menghentikan pemberian bayaran kepada satuan 

keamanan setempat dengan menyatakan bahwa „kami sepenuhnya berhak untuk 

menjaga keamanan karyawan kami dan akan melakukan hal ini sesuai dengan 

undang-undang dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia‟. Investigasi kami 

menemukan bahwa pengusiran paksa dilaksanakan tanpa adanya perintah pengadilan 

dan melanggar prosedur kepolisian (lihat di bawah ini).  

 Mengklaim bahwa „sebagian dari bangunan yang dihancurkan merupakan tempat 

berteduh yang terbuat dari kain terpal atau dahan-dahan kelapa sawit‟ dan bahwa 

„hanya empat rumah semi-permanen dan satu rumah beton milik Zainal dan 

leuarganya‟. Bukti kami adalah bahwa 83 tempat tinggal di tiga pemukiman 

dihancurkan, sebagian besar merupakan rumah yang kokoh. 

 Menyangkal klaim bahwa polisi menutup akses ke daerah tersebut selama tiga hari 

dan dengan penuh kecerdikan menyebutkan  bahwa „tidak ada orang yang tidak 

diijinkan keluar ataupun masuk ke dusun Sungai Beruang.‟ Investigasi kami 

menunjukkan bahwa, sesuai dengan klaim LSM setempat, akses ke tiga lokasi 

penggusuran paksa tersebut (yang merupakan lokasi satelit tidak resmi dari dusun 

resmi Sungai Beruang) ditutup oleh BRIMOB antara tanggal 10 hingga 17 Agustus 

sementara pemukiman secara sistematis dihancurkan menggunakan alat berat PT AP.  

 Menyatakan bahwa „tidak ada persengketaan lahan. Ini merupakan kasus kejahatan 

terorganisir yang disamarkan sebagai hak adat dengan menggunakan masyarakat adat 

dari tempat lain untuk melegitimasi pencurian hasil panen‟. Investigasi kami 

                                                           
48

 Surat-surat dan email dikirim ke Wilmar dan RSPO selama Agustus antara lain oleh Setara LSM setempat, 

LSM nasional yang mengawasi minyak sawit dan yang merupakan anggota RSPO, SawitWatch, oleh organisasi 

hak asasi manusia internasional, Forest Peoples Programme, dan LSM Jerman, Robin Wood. 
49

 Wilmar 2011a, 2011b. 
50

 Wilmar 2011a. 
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menunjukkan bahwa masyarakat setempat menyatakan hak ulayat di sisi utara HGU 

dan di selatan pada wilayah penggusuran paksa. Bahkan lahan petani kecil sebagai 

kompensasi seluas 640 hektar telah ditawarkan sebelumnya kepada masyarakat di sisi 

selatan HGU, dimana tawaran ini secara sepihak ditarik kembali oleh perusahaan.  

 Mengklaim bahwa „penghuni liar‟ diberi kesempatan untuk memindahkan harta benda 

milik mereka sebelum naungan dan tempat tinggal dibongkar‟ dan bahwa „masyarakat 

setempat diberikan beberapa jam untuk memindahkan barang-barang pribadi mereka‟. 

Semua orang yang diwawancarai dari pemukiman menyatakan bahwa aksi kepolisian 

dan perusahaan dilaksanakan tanpa adanya peringatan sebelumnya dan beberapa 

menyatakan bahwa mereka dipukuli saat berusaha untuk mengambil harta benda 

mereka. Saat karyawan PT AP ditanyai tentang apakah peringatan telah diberikan 

sebelum penggusuran paksa dilaksanakan, mereka menyatakan bahwa papan 

informasi telah didirikan. Namun, papan ini tidak menginformasikan bahwa akan ada 

penggusuran dan menurut foto dan para saksi, papan tersebut didirikan setelah 

pemukiman dihancurkan.
51

  

 

Namun, perusahaan memang benar dalam pernyataannya bahwa tidak ada yang meninggal 

dalam insiden ini, dimana LSM (berdasarkan laporan yang mereka garis-bawahi merupakan 

laporan awal) meminta hal ini diselidiki.  

 

Investigasi Independen 

Dalam surat tertanggal, 19 Agustus 2011, Forest Peoples Programme (FPP) menyerukan 

untuk investigasi independen dilakukan terhadap kedua insiden tersebut dan apa yang 

mendasari persengketaan. Wilmar mencantumkan dalam tanggapannya bahwa mereka telah 

„menugaskan TUV Rheinland, suatu Badan Sertifikasi yang disetujui oleh RSPO untuk 

melakukan verifikasi kasus ini di lapangan.‟
52

  

 

Wimlar telah membagikan laporan TUV Rheinland dengan Dewan Eksekutif RSPO dan 

dengan FPP pada 29 September 2011 dengan email pengantar yang mencantumkan bahwa 

„Kami tetap mempertahankan setiap poin penyangkalan yang telah dinyatakan dalam 

korespondensi sebelumnya, sesuai dengan verifikasi oleh Laporan TUV.‟
53

 

 

Faktanya, „audit‟ TUV tidak sepenuhnya sesuai dengan pernyataan-pernyataan Wilmar. 

Laporan mencatat bahwa terdapat persengketaan lahan yang belum terselesaikan baik di sisi 

utara dan selatan perkebunan dan mencatat bahwa salah satu alasan mengapa masyarakat 

kembali pindah ke sisi selatan perkebunan adalah akibat klaim atas lahan mereka belum 

diselesaikan.
54

 Dalam laporan menunjukkan dalam lampirannya bahwa pemukiman ini telah 

ditempat pada tahun.
55

 TUV mencatat bahwa permasalahan lahan harus diselesaikan sebelum 

perkebunan dapat disertifikasi. Laporan TUV juga mencatat bahwa karyawan PT AP ... 

mengakui bahwa pemusnahan dilakukan setelah anggota masyarakat menyerang da 

merampak senjata Brimob pada tanggal 9 Agustus 2011. Ini bukan proses yang baik, 

melainkan merupakan hasil dari situasi yang bertekanan tinggi.
56
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 Menurut TUV Rheinland (2011b) tiga surat dikirim ke koperasi PERMASAD untuk meminta mereka yang 

telah menempatkan pondok di wilayah HGU untuk meninggalkan wilayah tersebut.  
52

 Wilmar 2011a. 
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 Email dari Jeremy Goon pada RSPO EB tertanggal 29
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 September 2011. 
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 TUV 2011b:4-6. 
55

 TUV 2011b:12. 
56

 TUV 2011b:8. 



Independent Investigation of PT AP 
 

61 | P a g e  
 

Tetapi dalam beberapa sisi, laporan TUV nampaknya kurang memadai: wawancara dengan 

kepala desa Tanjung Lebar dilaksanakan di hadapan karyawan Wilmar; wawancara dengan 

anggota polisi juga dilakukan dengan kehadiran karyawan Wilmar; laporan menyatakan 

bahwa TUV tidak dapat melakukan verifikasi kondisi bangunan yang dihancurkan di 

Jembatan Sungai Beruang karena bangunan tengah dibangun kembali, sementara kami 

dengan mudah dapat menelusuri penghancuran tersebut dan menilai kondisi rumah 

sebelumnya saat kami mengunjungi lokasi tujuh minggu kemudian. Bagaimanapun, TUV 

mengulangi pernyataan perusahaan bahwa, dengan pengecualian rumah Zainal, semua tempat 

tinggal merupakan „pondok sementara‟.
57

   

 

Analisa dari segi norma hak asasi manusia  

Insiden 9-16
 
Agustus 2011, yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian BRIMOB, terjadi 

di wilayah perkebunan kelapa sawit yang diklaim sebagai milik PT AP. Sejumlah aksi 

kekerasan dilakukan oleh BRIMOB dan disaksikan atau difasilitasi oleh sejumlah manajer PT 

AP dan terjadi di tiga pemukiman, Jembatan Sungai Beruang, Sungai Buayan Ilir dan Danau 

Minang. BRIMOB dan karyawan PT AP menghancurkan setidaknya 83 rumah, harta benda 

dan asset lain yang dimiliki oleh keluarga-keluarga di lokasi tersebut. Penduduk diteror dan 

diintimidasi sehingga mengakibatkan ketakutan psikologis pada orang dewasa dan anak-anak. 

Intimidasi masyarakat yang terdampak oleh BRIMOB dilaporkan terus terjadi, setidaknya 

hingga tanggal kunjungan tim investigasi. Anggota masyarakat melaporkan bahwa mereka 

secara rutin diancam dengan senjata api laras panjang dan bahwa BRIMOB menembakkan 

senjatanya di sekitar pemukiman yang digusur setiap sore atau menjelang malam. Dari sudut 

pandang hukum nasional dan internasional, aksi kekerasan yang dilakukan oleh BRIMOB 

dan difasilitasi oleh PT AP merupakan pelanggaran hak asasi manusia.   

 

Sejumlah aksi yang dilakukan oleh BRIMOB secara jelas menentang Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia, No.8 of 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar 

HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Perkapolri 

No.8/2009), yang diterbitkan oleh Jendal Polisi Bambang Hendarso Danuri. Peraturan ini 

merujuk pada sejumlah instrument hukum nasional termasuk UUD 1945 dan mencantumkan 

sejumlah artikel yang mengatur tatacara anggota kepolisian seharusnya menangani insiden. 

Pasal 7 dan 8 dalam Regulasi ini mensyaratkan bahwa kepolisian harus memahami dan 

mematuhi instrument hak asasi internasional dan nasional. Instrumen ini meliputi yang telah 

diratifikasi ke dalam perundangan nasional termasuk the International Covenant on Civil and 

Political Rights/Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, the International 

Covenant on Economic,Social and Cultural Rights/Konvensi Internasional Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya) (keduanya diratifikasi pada 2005), the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination/Konvensi Internasional Penghapusan 

Diskriminasi Rasial (diratifikasi pada 1999), the Convention on the Elimination of 

Discrimination Against Women/ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan (ratified in 1981), the Convention Against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment and Punishment (diratifikasi pada 1984) dan the 

Convention on the Rights of the Child/ Konvensi untuk Hak Anak (diratifikasi pada 1990). 

 

Menurut Regulasi ini, dalam melakukan tugasnya, setiap anggota kepolisian nasional 

Indonesia wajib melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia. Minimal mereka 

seharusnya:  
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 Menghormati martabat dan hak asasi manusia setiap orang  

 Bertindak secara adil dan dengan cara yang tidak diskriminatif  

 Bertindak dengan sopan santun  

 Menghormati norma agama, etika dan kesopanan. 

 Menghormati kebudayaan setempat selama kebudayaan tersebut tidak melanggar hak 

asasi manusia dan selain itu mereka  

o Tidak diperbolehkan untuk melakukan intimidasi atau mentoleransi penyiksaan 

atau aksi yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat 

o Tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan kecuali diperlukan untuk 

mencegaj tindak kejahatan, sesuai dengan perundangan tentang penggunaan 

kekuatan.   

 

Dibawah Pasal 45, dalam menggunakan kekuatan dan menggunakan senjata api, setiap 

anggota kepolisian harus mempertimbangkan yang berikut:  

 

 Tindakan tanpa kekerasan harus digunakan terlebih dahulu  

 Semua tindakan dengan kekerasan harus berdasarkan hukum  

 Tindakan kekerasan hanya dilakukan apabila sangat diperlukan sekali  

 Penggunaan kekuatan, senjata api atau peralatan dalam tindakan kekerasan harus 

proporsional sesuai dengan ancaman yang dihadapi. 

 Penghancuran dan cedera akibat penggunaan kekuatan/kekerasan harus seminimal 

mungkin  

 

Berdasarkan bukti yang dikumpulkan dalam investigasi kami, aksi kekerasan yang dilakukan 

oleh kepolisian melanggar norma-norma tersebut di atas. Maka, penegak hukum perlu 

mengambil tindakan dan Komnas HAM perlu melakukan penyelidikan dan menuntut 

tanggungjawab setiap orang. 

 

Seperti yang dicatat dalam investigasi ini dan seperti yang juga ditemukan oleh TUV 

Rheinland, yang mendasari konflik yang terjadi secara langsung tersebut di sisi selatan HGU 

adalah sengketa lahan yang belum diselesaikan. Jelas bahwa cara PT AP mengakuisisi lahan 

di Batanghari melanggar hak masyarakat adat seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian 

internasional yang diratifikasi oleh Indonesia dan yang diringkas dalam the UN Declaration 

on the Rights of Indigenous Peoples/Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, yang telah 

disahkan oleh Indonesia. Yang paling gamblang, PT AP telah melanggar hak masyarakat 

Batin Sembilan di dalam HGU sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan lahan dan 

sumberdaya alam yang secara tradisional mereka miliki, tinggali ataupun pergunakan. 

Perusahaan telah gagal untuk menghormati hak masyarakat untuk memberikan atau 

memberikan Keputusan yang Bebas, Terdahulu dan Diinformasikan. Dengan mengambil 

lahan dari rakyat ini, perusahaan telah melanggar hak mereka termasuk hak mereka untuk 

penghidupan subsisten dan mata pencaharian yang layak.  

 

Sudah menjadi kelaziman bagi hukum internasional bahwa pelanggaran hak asasi manusia 

memunculkan hak untuk pemulihan (reparation) bagi para korban, yang dapat meliputi ganti 

rugi (restitution), kompensasi, kepuasan dan jaminan bahwa hal ini tidak akan berulang 

kembali. Apabila masyarakat adat mengupayakan pemulihan atas kehilangan tanah ulayat, 

maka mereka berhak untuk menuntut lahan tersebut dikembalikan, dimana mereka 

mempertahankan sebentuk hubungan dengannya. Mereka juga mempertahankan hak 

kepemilikan mereka atas lahan tersebut dalam kasus dimana mereka telah dipaksa untuk 
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pergi atau melalui cara lain kehilangan lahannya, termasuk dimana lahan mereka telah disita 

atau ditransfer ke pihak ketuga, kecuali apabila hal ini dilakukan dengan itikad baik dan 

dengan persetujuannya.
58

  

 

Maka demikian, sesuai dengan hukum internasional PT AP berkewajiban untuk 

mengembalikan tanah ulayat masyarakat Batin Sembilan yang diambil oleh perusahaan tanpa 

persetujuan untuk membangun perkebunannya. Mereka juga harus melakukan pemulihan atas 

harta benda yang diambil dan yang dihancurkan dalam penggusuran paksa dan kerusakan 

yang diakibatkan.  

 

Analisa Menurut Prinsip dan Kriteria RSPO: 

Bukti dari investigasi kami adalah bahwa saat ini tindakan PT AP melanggar beberapa 

Prinsip dan Kriteria RSPO. Pertama, dengan pelanggaran perjanjian dan perundangan hak 

asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia maka perusahaan telah 

melanggar Kriteria 2.1. Selanjutnya, perusahaan tidak mematuhi Kriteria 2.2 yang 

mensyaratkan bahwa penggunaan lahan tidak menghadapi penentangan yang berlegitimasi. 

Perusahaan secara jelas mengurangi hak hukum dan adat masyarakat adat dan masyarakat 

setempat tanpa Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari mereka, yang 

merupakan pelanggaran Kriteria 2.3.  

 

Selain itu, sulitnya memperoleh penyelesaian dari sengketa lahan ini juga disebabkan karena 

diawali dengan kegagalan dalam menerapkan prosedur penyelesaian persengketaan yang 

disetujui dan dapat diterima oleh berbagai pihak yang berkeberatan. Sebaliknya, perusahaan 

dan pemerintah setempat telah memberlakukan penyelesaian ex gratia (skema Kemitraan), 

yang terbukti bermasalah bahkan bagi mereka yang menerimanya. Agar sesuai dengan 

Kriteria 6.3 dan 6.4, proses yang telah disepakati bersama seharusnya mengakui hak 

masyarakat sesuai dengan hukum dan adat serta memberikan kompensasi dan 

tunjangan/manfaat yang telah disetujui.  Kurangnya transparansi dalam proses negosiasi juga 

menentang Kriteria 6.2.    

 

Analisa menurut Standar Kinerja IFCs:
59

 

8 Standar Kinerja IFC tentang keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup berlaku bag semua 

klien yang menerima investasi IFC. Fakta yang dikumpulkan secara jelas menunjukkan 

bahwa PT Asiatic Persada melanggar setidaknya 4 dari kedelapan standar tersebut. Sebagai 

ringkasannya:  

1. Standar Kinerja 4 (PS4): Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat  

Penggusuran paksa, intimidasi masyarakat setempat, penembakan dan pemukulan dan 

pengrusakan harta benda di tiga dusun, tanpa adanya proses hukum dan tanpa peringatan 

terlebih dahulu, merupakan pelanggaran berat terhadap PS 4. Nampaknya juga, hingga kini, 

perusahaan belum menetapkan suatu mekanisme untuk mengajukan keberatan agar 

masyarakat dapat menyuarakan kekhawatirannya tentang pengaturan keamanan dan tindakan 

anggota pengamanan pada saat ini atau pada kejadian lainnya.  

 

2. Standar Kinerja 5(PS5): Pembebasan Lahan dan Pemindahan Paksa  

Dengan menentang PS 5, PT AP telah mengakuisisi lahan yang luas dari masyarakat 

setempat tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk menolak akuisisi lahan, tanpa 
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 MacKay 2011:38 mengutip van Boven 1993 dan yurisprudensi the Inter-American Court of Human Rights 

(Pengadilan Hak Azasi Inter-Amerika). 
59

 Baru-baru ini IFC mengadopsi Standar Kinerja hasil Revisi. Namun di sini kami menilai perusahaan menurut 

Standar Kinerja yang berlaku pada saat IFC memberikan dukungan keuangan pada tahun 2006. 
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menghormati hak ulayat mereka atas tanahnya, dan tanpa kesepakatan hasil negosiasi.  

Keterbatasan terhadap mata pencaharian lokal akibat perkebunan dan penggusuran baru-baru 

ini merupakan „pemindahan paksa (involuntary resettlement)‟ dalam terminologi IFC dan 

masih belum disikapi dengan sesuai.  

 

3. Standar Kinerja 7 (PS7): Masyarakat Adat dan Warisan Budaya  

Dengan menentang PS 7, PT AP tidak menghormati hak masyarakat adat dalam HGU 

mereka. has not been respecting the rights of the indigenous peoples in their concession area. 

Sebaliknya dari menerapkan mekanisme khusus untuk memastikan „Negosiasi dengan Itikad 

Baik‟ agar mereka dapat melakukaan negosiasi „tanpa paksaan, intimidasi ataupun 

manipulasi‟, karyawan perusahaan secara terbuka bersikap kasar terhadap masyarakat 

setempat dan telah menolak bahwa mereka memiliki hak atas lahan dalam HGU. 

Penyelesaian ex gratia (**catatan penerjemah: dalam ranah hukum artinya pembayaran suatu 

kompensasi yang diberikan berdasarkan kebijakan, bukan berlandaskan hukum dan 

pembayaran tersebut bukan merupakan pengakuan kesalahan)   yang diberlakukan melalui 

skema Kemitraan bukan merupakan kompensasi yang peroleh perusahaan tanpa konsultasi 

atapun persetujuan yang memadai. Selain itu, telah ada kerusakan yang berat terhadap 

kuburan dan area lain yang penting bagi warisan kebudayaan masyarakat.  

 

 

Rekomendasi  

 

Seperti yang dikatakan di atas, tujuan dari investigasi dan laporan yang dihasilkan bukan 

hanya untuk mengidentifikasi apa yang telah terjadi selama ini namun juga untuk mencari 

penyelesaian bagi konflik tentang lahan dan persengketaan tentang legalitas HGU PT AP di 

Jambi. Beberapa tindakan telah diajukan di bawah ini agar penyelesaian dapat berjalan secara 

efektif.  

 

Kantor Pendampingan Teknis Kepatuhan (Compliance Advisory Ombudsman) 

The Compliance Advisory Ombudsman IFC harus sesegera mungkin memulai kembali proses 

di dalam HGU dan menangani permasalahan lahan semua masyarakat yang terdampak baik 

ke bagian utara maupun selatan HGU menurut persetujuan Wilmar dan masyarakat.  

 

Meja Bundar untuk Minyak Sawit Berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil)  

Baru-baru ini RSPO membentuk Fasilitas Penyelesaian Persengketaan yang dirancang untuk 

memfasilitasi penyelesaian berbagai persengketaan lahan yang banyak terjadi di HGU kelapa 

sawit.
60

 Namun, dengan begitu dalamnya akar konflik ini di PT AP dan fakta bahwa DFS 

belum teruji, maka menurut pandangan kami akan lebih baik apabila RSPO DSF berperan 

sebagai pengamat dalam proses mediasi yang diajukan. Pembelajaran yang diperoleh DFS 

dari pengalaman ini lalu dapat diterapkan pada kasus lainnya.  

 

Hingga persengketaan serious ini telah diselesaikan secara memuaskan dengan cara yang 

konsisten dengan standar RSPO dan norma hukum maka RSPO harus menangguhkan semua 

sertifikasi Wilmar sesuai dengan Paragraf 4.2.4 dari dokumen Sistem Sertifikasi RSPO.
61

  

                                                           
60 SawitWatch mencatat sekitar 663 konflik di HGU kelapa sawit di Indonesia Badan Pertanahan Negara (BPN) telah 

menyatakan dalam pertemuan RSPO bahwa terdapat sekitar 3,100 konflik atas lahan yang berkaitan dengan kelapa sawit di 

negara ini.   
61 Dokumen Sisitem Sertifikasi RSPO (2006:12) bagian 4.2.4 mensyaratkan bahwa dimana anak perusahaan dari suatu 

perusahaan induk melanggar beberapa persyaratan, termasuk „konflik atas lahan yang signifikan‟, maka „Sertifikasi untuk 

semua property perusahaan akan ditangguhkan apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap salah satupun dari persyaratan 

tersebut‟.  
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Wilmar / PT AP 

Selaras dengan Prinsip dan Kriteria RSPO, PT AP dan grup Wilmar secara lebih luas harus 

kembali melibatkan diri secara terbuka dengan negosiasi dengan masyarakat. Menurut 

pandangan kami, untuk melakukan hal ini perusahaan harus dapat menerima bahwa:  

 

 masyarakat memiliki hak ulayat atas tanahnya dan hak ini harus dihormati.
62

 

 masyarakat berhak untuk menentukan apa yang terjadi pada tanahnya  

 masyarakat berhak untuk mewakili dirinya sendiri melalui perwakilan yang mereka 

pilih secara bebas.  

 

Dalam menangani situasi buruk yang dialami oleh masyarakat yang tergusur, perusahaan 

harus:  

 

 segera meminta Brimob untuk mundur dari wilayah Sungai Beruang, karena 

keberadaan dan kegiatan kepolisian mobil terus mengancam dan mengintimidasi 

masyarakat  

 secara segera melakukan pemulihan lahan dan kompensasi untuk pengrusakan harta 

benda agar mereka yang rumah dan harta bendanya dihancurkan di dusun sekitar 

Sungai Beruang tidak terpaksa hidup di bawah kain terpal selama musim hujan, yang 

diperkirakan akan mulai pada bulan ini.   

  

Dengan fakta bahwa ini hanya satu di antara banyak kasus dimana operasional Wilmar 

ditemukan telah melakukan pelanggaran maka kami juga menyerukan kepada perusahaan ini 

untuk secara signifikan meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelatihan ulang pada 

karyawannya dalam rangka memperhatikan norma hak asasi manusia dan standard RSPO 

(atau menggantikan karyawan yang tidak mematuhi hal ini). Perusahaan perlu merevisi (atau 

menerapkan) prosedur operasional standarnya hingga secara proaktif menyelesaikan 

persengketaan lahan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Perusahaan 

seharusnya juga meningkatkan kapasitasnya untuk memantau dan menilai persengketaan 

Seharusnya tidak diperlukan adanya investigasi oleh LSM-LSM sebelum karyawan bertindak 

secara tegas untuk menyelesaikan permasalahan di perkebunan perusahaan.   

 

Pemerintah Propinsi di Jambi, dan pihak berwenang di Batanghari dan Muaro Jambi  

Penggusuran paksa dan hak asasi manusia: Pemerintah harus dengan segera 

mengintensifkan penyelidikannya terhadap penggusuran paksa yang dilakukan di tiga 

pemukiman yang berhubungan dengan Sungai Beruang, yaitu Jembatan Sungai Beruang, 

Sungai Buayan Ilir dan Danau Minang. Pemerintah perlu melakukan identifikasi pihak yang 

terlibat dan pihak yang bertanggungjawab atas tindakan kejahatan criminal tersebut dan 

menuntutnya secara hukum.  

 

Persengketaan lahan: Yang mendasari persengketaan di kawasan HGU PT AP adalah 

permasalahan lahan. Baik Pemerintah Propinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten 

Batanghari tidak mengakui hak ulayat masyarakat atas lahannya. Karena itu pemerintahan 

tersebut mewajibkan masyarakat untuk menerima kompensasi ex gratia dalam bentuk 

Kemitraan usaha bersama (joint venture). Dengan demikian Pemerintah ikut mengemban 

tanggungjawab atas konflik dan posisinya tidak tepat untuk secara independen melakukan 
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 Fakta bahwa beberapa anggota masyarakat adalah migrant tidak mengubah fakta bahwa masyarakat 

menyatakan hak ulayat kolektif yang menyeluruh di dalam HGU.   
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mediasi untuk mencapai suatu solusi. Maka, sebaiknya Pemerintah berperan dalam 

mengamati proses mediasi dan meratifikasi implementasi persetujuan yang dicapai antara 

masyarakat dan PT AP misalnya melalui suatu pernyataan resmi (peraturan daerah).   

 

Badan Pemerintah Nasional:  

Kami juga menghubungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia agar segera 

melaksanakan penyelidikan yang seksama atas pelanggaran ini dan mengambil semua 

tindakan yang diperlukan dalam rangka memastikan bahwa pihak yang bersalah karena 

memerintahkan pelanggaran hak asasi diadili.  

 

Pihak ketiga: perlunya memastikan audit dan penilai lebih mandiri/independen  

 

Kredibilitas RSPO sangat bergantung pada sejauh mana auditor pihak ke3 dapat secara 

mandiri menilai kepatuhan sesuai dengan standar RSPO. Apabila kemandirian Badan 

Sertifikasi diragukan, maka kecurigaan akan berkembang bahwa RSPO membiarkan 

perusahaan melakukan pelanggaran dan menghindari kepatuhan sesuai dengan Prinsip dan 

Kriteria RSPO. Investigasi kami mengindikasikan bahwa penilai dan auditor yang bekerja 

bagi Wilmar di HGU PT AP telah dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan tersebut.   

 

Dalam masa mendatang, dalam rangka membatasi permasalahan ini kami merekomendasikan 

bahwa semua auditor seyogyanya direkrut dan dibayar melalui dana ESCROW RSPO yang 

terdiri dari dana kontribusi perusahaan sehingga tidak secara langsung dipilih dan 

dikontrakkan ke perusahaan yang mereka audit.
63

 Diperlukan juga tindakan yang setara untuk 

menjauhkan penilai lain dari perusahaan yang tengah mereka nilai operasionalnya.  
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 LSM telah merekomendasikan suatu dana ESCROW (**catatan penerjemah: dana yang disiapkan untuk 

pembayaran klaim/kompensasi yang dicairkan sesuai dengan keputusan yang dicapai, namun bukan oleh pihak 

yang diharuskan membayar kompensasi tersebut) serupa berulangkali sejak 2004/5. 
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Lampiran 1: Analisa hukum dari perijinan yang berhubungan dengan HGU PT AP  

Tahun Dokumen Komentar 

1985 Izin Prinsip dari Gubernur Jambi, tertanggal 20 

April 1985 yang ditujukan kepada PT. BDU 

untuk perkebunan kelapa sawit di kabupaten 

Batanghari  

 

1985 Keputusan Gubernur Jambi No.188.4/599 tahun 

1985 tertanggal 2 Desember tentang Alokasi 

Lahan + 40.000 Ha kepada PT.BDU untuk proyek 

perkebunan kelapa sawit.   

Dalam Keputusan, dicantumkan bahwa 

keputusan untuk mengalokasikan lahan hanya 

akan berlaku apabila proposal untuk 

mengkonversi TGHK dari hutan produksi 

terbatas menjadi hutan produksi sesuai dengan 

surat dari Gubernur Jambi 

No.525.26/902/U/Bappeda disetujui oleh 

Menteri Kehutanan.   

Dalam dafter berikutnya, 2-8, dapat dibaca 

dalam lampirannya bahwa sejumlah 

kewajiban harus dipenuhi oleh PT BDU 

sebelum mereka dapat beroperasi.  

1986 Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No.SK.46/HGU/DA/86 tentang pemberian HGU 

kepada PT.BDU seluas 20.000 Ha. Di Kabupaten 

Batanghari.   

Dalam arahan pertama dalam nomor 3, 

dinyatakan bahwa kawasan HGU masih 

ditempati oleh penduduk yang bermukim di 

sana sebelum penerbitan HGU dan tidak ada 

penyelesaian dan PT BDU diwajibkan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut.  

 

Dalam keputusan D, dinyatakan bahwa 

penerbitan HGU tersebut sendiri dibatalkan 

apabila PT BDU gagal memenuhi 

kewajibannya di bawah arahan 1,2 and 3 a) 

and b).  

 HGU No.1 tahun 1986 seluas  20.000 Ha.   

1992 Keputusan Menteri Kehutanan No.667/Kpts-

II/1992 tentang akuisisi sebagian dari sekelompok 

kawasan hutan di in S.Bahar – S.Temindai yang 

berlokasi di Sarolangun Bangko – Jambi seluas 

27.675 Ha. untuk perkebunan kelapa sawit, di 

bawah PT.BDU, tertanggal 3 Juli 1992  

Dalam Keputusan, arahan 1 dalam nomor 1 

dan 2, dinyatakan bahwa akuisisi 27.675 Ha 

diserahkan kepada BPN untuk kepemilikan 

atas nama PT. BDU dan perbatasan hutan 

akan diterbitkan sesuai dengan dokumen 

perbatasan tertanggal 18 Agustus 1989.  

Dalam dictum ketujuh, dinyatakan bahwa 

apabila dalam satu tahun setelah keputusan 

diterbitkan PT.BDU gagal untuk mengatur 

HGU mereka maka akuisisi ini dibatalkan dan 

kawasan hutan yang ditetapkan akan kembali 

kepada Kementerian Kehutanan.  

 Perubahan nama perusahaan pada 26 Agustus 

1992 dari PT. BDU menjadi  PT. Asiatik Persada 

berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh 

Menteri Hukum. Penjualan 51% saham PT. 

Asiatic Persada dilakukan setelahnya kepada 

Pacific RIM. Wilmar membeli 51% saham Pacific 

RIM pada 23 November 2006 dan disahkan oleh 

notaries pada 30 Mei 2008.   

PT Asiatic Persada membeli dua perkebunan 

yang memiliki perbatasan dengan PT. Jamer 

Tulen (3900 ha) pada 2002 dan PT. Maju 

Perkasa Sawit pada 2007 (4.200 ha.). Data ini 

berdasarkan laporan TUV.
64
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 Sumber lain mengindikasikan bahwa kedua lahan kepemilikan tersebut lebih kecil kawasannya.  
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Lampiran 2: Pemikiran hukum lainnya  

 
Perijinan PT. MPS dan PT. Jamer Tulen, dimana 1000 ha lahan Kemitraan akan ditempatkan, 

tidak jelas:  

 

1. Ijin lokasi PT. Jamer Tulen telah berakhir dan pemerintah telah memberitahukan pada perusahaan 

bahwa ijin lokasi tidak akan diperpanjang. Dalam Persetujuan antara PT. AP dan Koperasi Sanak 

Mandiri yang dibuat pada 24 Juni 2010, kemitraan di 1000 ha tersebut dibeikan kepada Divisi 

Mentilingan dan Divisi Duren Dangkal dari PT. JT dan PT. MPS. Ijin PT. JT diduga 

bermasalah. PT. JT memperoleh ijin lokasinya dari Bupati di Batang Hari, pada tahun 2002, untuk 

Kelapa Sawit dan meliputi kawasan seluas sekitar 3871 hektar yang berlokasi di desa Muara, 

Kabupaten Bungku Bulian.  Tetapi pada tanggal 27 April 2007, Bupati Batang Hari Syahirsah Bp. 

SY, menyurati PT. Jamer Tulen, dan mengatakan bahwa ijin lokasi yang diberikan kepada perusahaan 

telah berakhir sejak Mei 2005. Ternyata, PT. Jamer Tulen melanjutkan pelaksanaan pembukaan lahan 

tanpa upaya untuk mencari jalan keluar dengan masyarakat di sekitar lokasi.  

  

Pada 24 November 2008, Bupati Batang Hari, Syahirsyah. SY sekali lagi menyurati PT. Jamer Tulen 

dan menyatakan bahwa pemerintah setempat tidak akan memperpanjang ijin lokasi untuk PT. Jamer 

Tulen dan PT. MPS. 

  

Bupati Batang Hari lalu menulis pada PT. Jamer Tulen pada 25 Februari 2009, untuk 

mengkonfirmasikan surat Bupati tertanggal 24 November 2008, yang menyatakan bahwa pemerintah 

setempat hanya mengakui akuisisi lahan oleh PT. Jamer dan Tulen PT MPS yang terjadi selama masa 

berlakunya ijin lokasi.  

  

2. PT. MPS belum pernah memperoleh ijin lokasi atau ijin prinsip. PT.MPS belum memperoleh ijin 

prinsip dari Bupati. PT. MPS hanya memiliki surat rekomendasi untuk pencadangan lahan di Jambi 

dari Gubernur tertanggal 3 Desember 1991. 

  

Dengan demikian, nampaknya kedua perusahaan tersebut kebal hukum. Ijin lokasi PT. Jamer Tulen 

sudah tidak berlaku tetapi perusahaa masih membuka lahan dan menanam sawit. Sementara, 

meskipun PT. MPS hanya memiliki pencadangan lahan secara prinsip dalam rangka memperoleh ijin 

dalam masa mendatang berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Jambi, PT. MPS telah menanam 

sawit di kawasan tersebut.  

   

3. Diasumsikan bahwa PT. AP telah mengambil alih Hutan Produksi Terbatas yang mencakup sekitar 

525 ha. Penyerobotan oleh PT AP diperkirakan telah terjadi di wilayah PT. AP, PT. MPS, PT. Jamer 

Tulen. Diasumsikan bahwa 1000 ha untuk kemitraan berkaitan dengan penyerobotan hutan ini.  

  

Dugaan adanya penyerobotan hutan yang dilakukan oleh PT. AP dapat dilihat dalam “Berita Acara 

Hasil Temuan Penelitian dan Ujicoba Koordinat PT. Asiatic Persada memasuki Hutan Desa Bungku 

Bajubang, Kabupaten Batang Hari" atau "Minutes of Outcomes of Research and Testing of 

Coordinates of PT. Asiatic Persada going into the Village Forest Village (Hutan Desa)” dari tanggal 

15 April 2010. Pada dasarnya, koordinat ini berlokasi di Hutan Produksi Terbatas Sungai Lalan 

Kelompok Hutan Senami Bahar. Kondisi lapangan menunjukkan adanya pepohonan kelapa sawit 

yang ditanam oleh PT. Asiatic Persada pada tahun 2006. 
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