
                               
 

14 Mei 2013 

CATATAN PEMBUKA 
 

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

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

Mandiri Semesta tanpa konsultasi dan informasi sebelumnya kepada masyarakat Suku 

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

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

pengaduan 

 

Kepada yang terhormat Bapak Darrell Weber,  

 

Kami atas nama masyarakat Suku Anak Dalam yang terkena dampak dari Sungai Beruang 

dan Pinang Tinggi, kami sampaikan kepada Bapak sebagai Sekretaris Jendral RSPO surat 

keluhan kepada Wilmar Grup mengenai kesepakatan penjualan Anak Perusahaan Wilmar 

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

Agro Mandiri Semesta. 

 

Kesepakatan penjualan tersebut dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu atau pemberian 

informasi apapun kepada masyarakat terdampak Suku Anak Dalam (SAD) yang sampai saat 

ini proses mediasi yang difasilitasi oleh IFC-CAO bersama dengan Pemerintah Provinsi 

Jambi (Joint Team Mediation) masih berlangsung, juga dengan koalisi penandatangan 

keluhan kepada IFC pada tanggal 6 november 2011 yang menginisiasi proses mediasi 

tersebut. Peralihan kepada perusahaan yang bukan bagian Wilmar, bukan anggota RSPO dan 

tidak didanai oleh IFC, telah menyebabkan ketidakpastian atas persyaratan dan implikasinya 

pada proses mediasi yang telah dijalankan sejak awal tahun 2012. Sampai saat ini, Wilmar 

belum memberikan informasi kepada masyarakat terdampak dan penandatangan keluhan 

tentang apakah dan bagaimana Wilmar tetap akan bertanggunjawab untuk memastikan bahwa 

konflik-konflik di PT Asiatic Persada akan diselesaikan dalam hubungan yang saling 

menguntungkan kepada semua pihak. 

 

Terkait dengan isi keluhan ini, kami mencatat bahwa sampai saat ini, hal ini merupakan 

kelemahan dari RSPO dimana sampai saat ini belum dikembangkan kriteria atau pedoman 

yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan anggota RSPO, dimana terjadi penjualan 

konsesi ke perusahaan yang bukan anggota RSPO, khususnya dimana konflik dan proses 

penyelesaian konflik masih berlangsung. Ini adalah masalah yang sangat membutuhkan 

perhatian serius sebagai bagian dari reformasi sistemik mekanisme RSPO, dan kita 

berkeinginan untuk membicarakan hal ini dengan RSPO dalam komunikasi terpisah 

selanjutnya. 
 

Salam, 

Abun Yani, Ketua Adat Suku Anak Dalam Batin Sembilan 

Jefri Saragih, Sawit Watch 

Marcus Colchester, Forest Peoples Programme  

Rukaiyah Rofiq, Yayasan SETARA Jambi 


