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Pendahuluan:
Sejak awal 2000an, NGO di Indonesia dan organisasi internasional yang mendukung telah secara  
berulang-kali menyurati International Finance Corporation (IFC) mengenai dukungannya untuk sektor 
sawit  di  Indonesia. NGO telah berulang kali  mendesak IFC untuk tidak mendanai  ekspansi,  baik 
langsung maupun tidak langsung,  akibat tunggakan atas berbagai  dampak serius tidak hanya bagi  
lingkungan hidup dan masyarakat setempat, khususnya petani dan masyarakat adat.  Investasi terus 
dilanjutkan tanpa memperhatikan desakan tersebut,  tahun 2007 NGO memasukan laporan kepada 
badan keberatan IFC,Compliance Advisor Ombudsman (CAO), yang berisi  dokumentasi  beberapa 
pelanggaran  prosedural  oleh  IFC  dan  dampak-dampak  serius  dilapangan  termasuk  perusahaan 
membuka lahan dan hutan tanpa proses hukum sebagaimana mestinya atau penilaian dampak dan 
merampas tanah masyarakat tanpa proses yang layak atau tanpa persetujuan. 

Laporan  pengaduan  tersebut  memaksa  campur  tangan  oleh  CAO:  pertama,  mulai  tahun  2007, 
beberapa upaya dilakukan oleh CAO untuk mediasi dalam sengketa lahan antara perusahaan yang 
didanai  IFC,  Wilmar  International,  dan  masyarakat  terkena  dampak,  dan  kedua,  setelah  proses  
panjang yaitu  audit  CAO terhadap kepatuhan pejabat  IFC dengan Standar  Kinerja  dan  prosedur-
prosedur terkait. Porses mediasi sedang berlangsung dan menghasilkan perbaikan-perbaikan penting 
dan  pengembalian  lahan kepada masyarakat  di  tiga  wilayah dan perubahan dalam kebijakan dan 
prosedur Wilmar Internasional, meskipun masih banyak lokasi sengketa yang masih harus ditangani 
hingga tuntas memuaskan. Laporan audit, dikeluarkan pada bulan Agustus 2009, menegaskan laporan 
pengaduan NGO dan menyimpulkan bahwa pejabat IFC gagal mematuhi standar kinerja dan prosedur  
IFC serta membiarkan tekanan finansial mengabaikan kepentingan sosial dan lingkungan.

Sebuah  'Tanggapan  Manajemen'  yang  lemah  atas  temuan  audit  CAO  oleh  pejabat  senior  IFC 
membuat NGO menyampaikan banding kepada Presiden Kelompok Bank Dunia, Robert B. Zoellick 
untuk menangguhkan pendanaan minyak sawit IFC dan seluruh Kelompok Bank Dunia sementara 
penyusunan  strategi  terpercaya  untuk  menangani  persoalan  sistemik  dalam  sektor  sawit,  dalam 
konsultasi  dengan  masyarakat  sipil. Hal  ini  kemudian  disetujui  oleh  Presiden  Bank  Dunia  yang 
kemudian juga menangguhkan seluruh pendanaan Bank Dunia untuk sektor minyak sawit seluruh 
dunia sampai satu strategi komprehensif ada untuk memandu investasi masa depan dalam sektor sawit 
dan untuk memastikan ‘masalah-masalah yang ditemukan dalam audit CAO tidak diulang'. 

Kemudian sejak itu, dipimpin oleh IFC, serangkaian proses konsultasi dilaksanakan, pertama-tama 
mengeluarkan Issues Paper di bulan Maret-April 2010, dan kemudian naskah Kerangka Kerja dibahas 
Agustus-September 2010. Bersamaan dengan proses konsultasi ini, NGO kembali menyurati Presiden 
Bank Dunia  yang mengkritisi  berbagai  kelemahan naskah Kerangka Kerja  dan mendesak strategi 
yang  lebih  komprehensif,  sebagaimanan  yang  dijanjikan,  dalam  konsultasi  dengan  pihak-pihak 
berkepentingan. Zoellick setuju akan kebutuhan satu dokumen perbaikan dan memperluas moratorium 
pendanaan Kelompok Bank Dunia. Oleh karena itu IFC kemudian mengeluarkan naskah konsultasi 
lebih lanjut dalam bahasa Inggris pada 6 Januari 2011 dan dalam bahasa Indonesia pada 10 Januari  
2011, dengan memberikan batas diterimanya komentar hingga tanggal 11 Februari 2011. 

Dokumen ini merupakan sebuah tanggapan terhadap naskah Strategi oleh para organisasi penanda-
tangan laporan pengaduan kasus. Tanggapan ini mengemukakan komentar-komentar khusus terhadap 
naskah,  menarik  kesimpulan  umum  dan  membuat  rekomendasi  soal  bagaimana  memperbaiki 
dokumen strategi  tersebut  dan dibawah syarat-syarat  apa saja IFC dan KBD/WBG terlibat  dalam 
sektor sawit dimasa mendatang.
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1. Komentar khusus tentang keseluruhan kerangka kerja dan strategi:

Sebuah strategi komprehensif untuk seluruh Kelompok Bank Dunia?
Dokumen yang baru mengemukakan suatu Strategi yang lebih terperinci untuk International Finance 
Corporation dan Kerangka kerja yang belum sempurna untuk Kelompok Bank Dunia secara lebih 
luas. Sebenarnya masih ini kurang dari apa yang kita harapkan dan kendati naskah yang sekarang ini 
ada  perbaikan  yang  berarti  dibandingkan  naskah  Agustus  yang  lalu  tetapi  masih  banyak  bolong 
dimana-mana, sebagaimana dijabarkan dibawah ini. 

Secara khusus perhatian kami adalah kurang jelas bagaimana Bank Dunia dan IFC akan memperbaiki  
koordinasi mereka. Angka-angka rujukan 2, 3 dan 4 pada halaman 42, 43 dan 47, semua menujukan 
hubungan dan koordinasi lemah antar Bank Dunia dan IFC. Dokumen ini tidak menegaskan dengan 
jelas apa yang akan dilakukan IFC jika negara-negara dengan hukum bermasalah dan kerangka kerja 
kebijakan mereka tidak meminta asistensi dari Bank Dunia untuk merubah kerangka kerja tersebut,  
akankah IFC lalu 'membiarkan saja'?. Contoh Nota Praktek Terbaik dijabarkan dalam Lampiran VII 
pada halaman 65 hanya menyatakan bahwa 'semua proyek akan tunduk pada penilaian dini bersama 
Bank Dunia dan IFC',  tetapi ditempat lain jelas menegaskan bahwa keterlibatan Bank Dunia akan 
'tunduk pada keinginan pemerintah untuk terlibat..' (halaman 25).

Strartegi dan kerangka kerja harus lebih jelas soal bagaimana Kelompok Bank Dunia (KBD) bersama-
sama memutuskan bagaimana untuk terlibat dalam sektor sawit dinegara bermasalah, mekanisme apa 
akan digunakan untuk memastikan koordinasi antar Bank Dunia dan IFC serta kriteria apa akan KBD 
pakai untuk memutuskan apakah terlibat atau tidak. Kami kembali poin ini dalam bagian 2 ketika 
mempertimbangkan  situasi  khusus  di  Indonesia,  dimana  berbagai  masalah  genting  yang  memicu 
seluruh pengaduan, audit dan kemudian diikuti tinjauan strategi.

Perlindungan dan kategorisasi 
Dalam hal prosedur Bank Dunia dan IFC, unsur penting adalah kategori dini atas usulan investasi,  
sebagai proyek yang hanya dikategorikan sebagai A dan B memicu pemberlakuan atas kebijakan-
kebijakan  perlindungan.  Kami  telah  mendesakan  resiko  tinggi  kategorisasi  sejak  memprakarsai 
pengaduan  kami.  Tetapi,  4  tahun  kemudian,  naskah  yang  ada  sekarang  ini  masih  samar-samar 
mengenai masalah kategorisasi.  Halaman 44 menyatakan: ‘proyek-proyek dalam rantai nilai minyak 
sawit  mungkin dikategorikan  sebagai  kategori  A  atau  kategori  B’  (ditambah  penekanan),   satu 
kalimat mengulangi kata-demi-kata halaman 45 mengulangi kalimat yang sama. Halaman 80 lagi-lagi 
naskah ini menggunakan frase ‘mungkin’ berhubungan dengan investasi dalam proyek-proyek yang 
terintegrasi vertikal seperti Wilmar.

Bahasa  ini  tidak  dapat  diterima.  Dalam  keadaan  apa  saja  sehingga  investasi  tidak akan 
diklasifikasikan?  Kami  dengan  keras  merekomendasikan  bahwa  seluruh  investasi  dalam  sektor 
minyak sawit  secara rutin  dikelaskan sebagai  Kategori  A dan seluruh Proyek dengan  Financial  
Intermediaries (Lembaga Finansial Perantara) yang memiliki keterlibatan dalam sektor minyak sawit 
secara rutin dikelaskan sebagai B. 

Pemilikan tanah: 
Kekurangan utama dari naskah Strategi baru ini adalah masih tidak jelas memberikan perlindungan-
perlindungan  tambahan  unruk  memastikan  penghargaan  untuk  hak-hak  tanah  masyarakat  terkena 
dampak diatas apa yang telah ada dalam Standar Kinerja (PS 5 dan PS 7). Hal ini terlepas dari fakta 
bahwa, sebagaimana dicatat dalam dokumen ini sendiri halaman 56, 'isu-isu kepemilikan tanah harus 
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ditangani  sejak awal proyek.  Di beberapa negara isu kepemilikan tanah mengakibatkan sengketa-
sengketa yang mempengaruhi implementasi proyek...’ Pada halaman 58 jelas disarankan bahwa untuk 
menangani masalah semacam 'hukum lokal' perlu dicermati. Tapi kajian-kajian lengkap kami cukup 
menunjukan adalah justru hukum lokal tidak melindungi hak-hak tanah masyarakat terkena dampak 
sehingga perampasan lahan sangat umum terjadi disektor sawit. 

Tanpa  ketentuan  yang jelas  untuk  memastikan  jaminan  lahan bagi  masyarakat  sebelum investasi 
KBD, Strategi yang ada sekarang ini menjadi rumus ampuh untuk sengketa dan konflik serupa yang 
memicu pengaduan kepada CAO.

Perlindungan lingkungan:
Naskah yang baru memasukan standar Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) sesuai dengan standar  
RSPO (halaman 45). Meskipun begitu, strategi ini tidak memperjelas bagaimana perlindungan dan 
atau peningkatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) akan dipengaruhi karena Standar Kinerja yang 
berlaku saat ini tidak menggunakan konsep ini. 

Ini  adalah  pengabaian  serius  yang  menyarankan  aspek  tersebut  belum  sungguh-sungguh 
dipertimbangkan oleh staf IFC. Jika staf didesak atau diwajibkan untuk menerapkan pendekatan NKT 
seharusnya panduan dan persyaratan harus dijabarkan.
 
Petani kecil
Usulan perubahan investasi diarahkan pada petani kecil (misal halaman 65 Kriteria 1) tetapi analisis 
situasi petani yang probelmatis saat ini, terjebak dalam relasi monopsonistik dengan pabrik, masih 
lemah. Halaman 26, misalnya hanya berbicara tentang peluang-peluang positif dan tidak menjabarkan 
tentang sistem yang tidak adil yang sangat lazim saat ini. Begitu pula ketika pembagian keuntungan 
dijabarkan,  persyaratan-persyaratan  untuk  memastikan  pembagian  keuntungan  yang  baik  tidak 
diperjelas misalnya masalah penentuan harga, pembayaran dan pengaturan kredit yang transparan.  

Kami percaya bahwa investasi dalam minyak sawit sektor petani tidak boleh digunakan sebagai alasan 
untuk terlibat lagi dalam sektor minyak sawit tanpa uji tuntas yang benar dan persyaratan-persyaratan 
yang jelas dijabarkan untuk memastikan capaian-capaian keberhasilan bagi para petani. 

Masyarakat Adat
Nota Praktek Terbaik (BPN/NPT) dan naskah secara umum agak lemah dalam menjawab kepentingan 
masyarakat adat.  Hal ini cukup jelas, misalnya, dimana NPT halaman 65 menunjukan pentingnya 
menjamin hak-hak tanah bagi para petani (Kriteria 2) tetapi tidak menyebutkan hak-hak masyarakat 
yang tergusur misalnya masyarakat adat.1 

Bacaan kami atas naskah strategi saat ini bahwa penggusuran dan perubahan lahan tidak diatur. Pada  
halaman  45,  ditekankan  bahwa  'Konsultasi  Bebas,  Didahulukan  dan  Diinformasikan,  yang 
menghasilkan  dukungan  masyarakat  luas  berdasarkan  perundingan-perundingan  dengan  niat  baik 
(halaman 45),  halaman 80  dicatat  bahwa pembebasan  lahan dan  penggusuran  paksa  mewajibkan 
kepatuhan terhadap PS5, dan PS7 untuk Masyarakat Adat, tetapi sebagaimana telah kami tunjukan 
dalam  submission  kami  terdahulu  PS  5  tidak mengatur  –  meskipun  melarang  –  penggusuran-
penggusuran  paksa.  Sebaliknya  tanah-tanah  dan  wilayah-wilayah  masyarakat  adat  harus 

1 Terjemahan bahasa  Indonesia dalam naskah strategi  menterjemahkan Indigenous Peoples  masyarakat  asli  
lebih sesuai  digunakan oleh RSPO dan masyarakat  adat  sendiri,  dan konsisten dengan hukum nasional dan 
konstitusi adalah masyarakat adat.
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diperhitungkan dalam PS7, pengambil-alihan tanah-tanah tersebut tidak diatur (dan lihat pembahasan 
FPIC  dibawah  ini).  Penekanan  dalam  PS7  adalah  tentang  mitigasi  atas  berbagai  dampak  bukan 
menjamin hak-hak.

Kepercayaan pada PS tidak akan menjamin hak-hak tanah ulayat dari perampasan lahan berhubungan 
dengan perluasan sangat pesat sektor sawit ini. Kenyataannya adalah hak-hak yang lemah secara de 
facto dan de jure merugikan pemilik-pemilik ulayat dalam perundingan-perundingan dengan badan-
badan hukum komersial khususnya dimana lembaga-lembaga negara enggan melindungi hak tersebut 
dan berpihak pada para pengusaha merampas tanah-tanah masyarakat adat.

Tetapi diatas PS kami menemukan tidak ada ketentuan didalam naskah strategi akan menjamin hak-
hak  ulayat  atas  tanah  masyarakat  adat. Tidak  ada  dalam Penyaringan Risiko  dan  Alat  Penilaian 
(RSAT),  tidak pula  dalam proposal  Analisis  Situasi  Negara  (CAS),  tetapi  tidak juga dalam Nota 
Praktek Terbaik menyelesaikan isu-isu pertanahan sehingga hak-hak ulayat diakui terlebih dahulu,  
menjadi  suatu  persyaratan  dalam pinjaman.  Ini  adalah  rumus  ampuh bagi  perampasan lahan dan 
konflik lahan berkepanjangan.

Jika IFC/KBD tidak dapat membuat satu persyaratan dalam strategi dan kerangka kerja sawit mereka 
bahwa negara-negara harus merubah kerangka kerja hukum dan peraturan mereka untuk menjamin 
hak-hak ulayat dan memasukan sejumlah persyaratan uji  tuntas investasi untuk memeriksa hal ini  
dilaksanakan dalam praktek, sehingga tidak ada lagi masa depan untuk KBD dalam sektor minyak 
sawit. 

Kelompok rentan lainnya 
Sangat mengecewakan mencatat bahwa dimana isu gender dicatat sebagai isu penting untuk dijawab 
tapi  lagi-lagi  tidak ada ketentuan-ketentuan nyata  dibuat  untuk memastikan uji  tuntas  lebih baik.  
Dimensi  gender  seluruhnya  hilang  dari  Penyaringan  Risiko  dan  Alat  Penilaian  (Lampiran  XII 
halaman  76ff).  Sebaliknya  ketentuan  yang  kuat  sangat  diperlukan  untuk  menjamin  hak-hak  dan 
kepentingan pekerja migran karena baik NPT tidak pula dalam PS memadai menjawab masalah ini  
dengan memadai.  
 
Membuat Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan Wajib
Pengakuan bagi hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan diwajibkan oleh hukum 
internasional, menegaskan kembali Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. FPIC adalah 
persyaratan sistem sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil yang didukung oleh naskah strategi 
ini  dan  IFC  adalah  satu  anggota  penting  RSPO.  Tidak  hanya  masyarakat  adat  dan  NGO  terus 
mendesak  pentingnya  menghargai  hak  ini,  seperti  Pemerintah  Kerajaan  Inggris  juga  telah  jelas 
mengakui.

Sebaliknya  membuat  penghargaan  bagi  hak-hak  ulayat  dan  persyaratan-persyaratan  wajib 
pembebasan lahan yang adil.  Strategi  IFC membuat  ketentuan-ketentuan yang lemah atas  proses-
proses penghargaan dan keputusan dibandingkan sistem sertifikasi yang IFC dukung. Inkonsistensi ini 
harus diselesaikan dan IFC menempatkan dirinya sendiri  dengan standar  yang lebih tinggi  sesuai 
dengan hukum internasional.2

2  Perbedaan-perbedaan utama antara FPIC dan FPICon menuju dukungan masyarakat luas (BCS) mulai dengan 
fakta  bahwa  FPIC  didefinisikan  oleh  mereka  yang  bersangkutan  sementara  BCS  ditentukan  oleh  banyak 
lembaga, FPIC diberikan (atau ditolak) oleh masyarakat yang bersangkutan, sementara BCS diputuskan ada oleh 
lembaga lainnya, FPIC diberikan secara sadar dan aktif, dan ditegaskan, sementara BCS mungkin diputuskan 
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Pengabaian serius lainnya: 
Sejumlah isu telah diangkat dalam penyampaian (submission) kami sebelumnya muncul tidak dijawab 
dengan tuntas dalam naskah strategi dan kerangka kerja adalah:

• naskah ini tidak menjawab isu Ketahanan Pangan 

• pentingnya meningkatkan sistem perencanaan tata guna lahan kurang dijawab dengan baik 

• tidak ada ketentuan mewajibkan penyelesaian konflik-konflik lahan yang terus terjadi 

• tidak ada ketentuan tambahan untuk menuntut tanggung gugat staf KBD bagi setiap kegagalan 
mematuhi Standar Kinerja IFC dan Kebijakan Operasional Bank Dunia atau hukum dan peraturan 
nasional.

Tantang rantai pasok:
Salah satu hal  yang paling mengecewakan adalah kelemahan strategi ini  yang didalamnya sendiri  
gagal dalam menjawab isu uji tuntas dalam rantai pasok. Salah satu kesimpulan yang paling penting 
pengaduan dan audit adalah bahwa telah dikukuhkan Standar Kinerja IFC berlaku dari industri hulu  
sampai produksi komoditas sehingga investasi industri hilir semestinya ditangani. Sebagaimana telah 
dipertegas dalam diskusi-diskusi antara pelapor, Wilmar International dan CAO, perusahaan hanya 
menghasilkan   30%  dari  anak  perusahaan  milik  sendiri  sementara  70%  yang  diperdagangkan 
diproduksi  oleh  perusahaan-perusahaan  lainnya.  Dalam  tiga  tahun  terakhir,  kami  berulang-ulang 
mendesak bagaimana IFC akan menerapkan uji tuntas agar persyaratan-persyaratan IFC diterapkan 
salam minyak sawit dari rantai pasok yang kebih luas. 
   
Meskipun begitu, dimana halam 31 dicatat bahwa 'mekanisme-mekanisme lainnya diperlukan untuk 
melacak minyak sawit berkelanjutan bersertifikat melalui rantai pasok', persyaratan-persyaratan yang 
dapat kami temukan hanya ada (dijabarkan dalam halaman 46) meminta pengujian atas rantai pasok 
(digarisbawahi pada halaman 46) hanya perlu review dalam hak faktor-faktor lingkungan (PS 6) dan 
bukan  terhadap  isu  sosial  misalnya  perampasan  lahan,  penolakan  hak-hak  ulayat  dan  kehadiran 
konflik-konflik  lahan.  Strategi  ini  juga  tidak  memperjelas  apa  yang  akan  dilakukan  staf  apabila 
mereka menemukan minyak sawit yang diperdagangkan oleh calon klien berasal dari sumber-sumber 
yang tidak bersertifikat

Penelitian kami menyarankan selain minyak sawit menjadi komoditas yang diperdagangkan sebagai  
produk  turunan  dalam  pasar-pasar  internasional  dimasa  mendatang,  para  pembeli  Eropa  dapat 
mengetahui  sumber  produk  mereka  –  hal  yang  juga  diwajibkan  untuk  mematuhi  persyaratan-
persyaratan  mutu  dan  kesehatan  makanan. Tantangan  bagi  IFC  dan  para  pembeli  adalah 
mengembangkan  sistem  uji  tuntas  yang  dapat  begitu  cepat  memastikan  jika  minyak  seperti  ini  
diproduksi  dengan  cara  yang  pantas  diterima.  Kegagalan  nayata  IFC  untuk  membuat  kemajuan 
bergulir dalam menerapkan uji tuntas terhadap rantai pasok memunculkan satu pertanyaan tentang 
kesungguhan atas strategi baru ini.

Pemulihan 
Kami  menyambut  penekanan  yang  diberikan  dalam naskat  strategi  untuk  'memperbaiki  wilayah-
wilayah masalah'. Meskipun begitu kami mencatat komitmen macam ini atas investasi baru dalam 
wilayah-wilayah masalah tidak sama halnya dengan melakukan pemulihan-pemulihan bagi masalah-
masalah yang disebabkan oleh investasi masa lalu, yang terus ditekankan oleh masyarakat adat petani 

ada tanpa masyarakat  bersangkutan apalagi  dipahami bahwa dukungan mereka dicari  atau diputuskan. BCS 
lebih terbuka terhadap penyelewengan penafsiran oleh pihak-pihak luar dibandingkan FPIC.  
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kecil, dan para NGO pendukung dalam sejumlah masukan terhadap proses konsultasi tahun 2009-
2010.

Sesungguhnya  kami  prihatin  ketimbang  menawarkan  untuk  membuat  pemulihan-pemulihan, 
sebaliknya  IFC  menutup  diri  dari  pernyataan  dengan  memutuskan  investasi  dari  perusahaan-
perusahaan bermasalah di Indonesia (lihat hal. 57) yang sebenarnya telah lama menjadi pemantauan 
oleh para pelapor kasus dan audit CAO.

Perubahan iklim 
Naskah  dokumen  kerangka  kerja  Juli-Agustus  telah  menghilangkan  seluruh  kebutuhan  untuk 
menangani perubahan iklim meskinpun berbagai dampak ekspansi sawit dalam memperburuk emisi 
gas rumah kaca diakui oleh KBD. Meskipun ada perbaikan dalam naskah baru ini membuat semakin 
jelas agar IFC tidak akan mendukung perkebunan kelapa sawit yang akan membuka gambut atau 
hutan primer dengan nilai  karbon tinggi  (halaman 46). Strategi  ini  juga menyarankan agar setiap 
proyek dengan batas emisi lebih dari 100,000 ton CO2e per tahun akan memerlukan rencana-rencana 
mitigasi (halaman 46) tetapit tidak diatur.

Namun perlu dicatat  bahwa yang namanya hutan 'sekunder'  dan 'rusak'  juga mengandung potensi 
emisi gas rumah kaca (GRK) tinggi dan hal-hal ini juga harus diatur. Indikator-indikator yang harus 
diperkenalkan berlaku pada perkebunan dan pabrik, pemasok dan rantai pasok yang ada, dan investasi 
lembaga keuangan perantara. Hal ini juga akan membawa IFC menjadi selaras dengan RSPO.3

Ketergantungan pada sertifikasi 
Naskah strategi dan kerangka kerja mengikat IFC untuk bekerjasama erat dengan RSPO (halaman 41-
42) dan mewajibkan perusahaan-perusahaan klien untuk mendapat  sertifikasi.  Namun begitu kami 
merasa  masih  banyak  yang  harus  dilakukan  untuk  memastikan  persyaratan  IFC untuk  sertifikasi 
adalah  konsisten.  Kami  mencatat  misalnya  (halaman  31)  naskah  menekankan  Standar  Pertanian 
Berkelanjutan dari Rainforest Alliance’s Sustainable Agriculture Network (SAN) yang sangat berdeda 
dari prinsip dan kriteria (RSPO P&C) dan tidak sesuai dengan realitas Asia Tenggara. Secara khusus 
standar SAN tidak menjawab isu-isu pembebasan lahan, tidak ada persyaratan untuk FPIC, dan tidak 
menjelaskan bagaimana menjawab hak-hak ulayat ketika hal-hal ini tidak diakui dalam hukum. Kami 
sangat prihatin staf mungkin memilih standar yang lemah atas sertifikasi untuk mengizinkan pinjaman 
kepada  perusahaan-perusahaan  buruk  atau  di  negara-negara  dengan  kerangka  kerja  hukum  yang 
lemah. 

Dalam hal  ini  kriteria  dasar  kebijakan kehutanan Bank Dunia  dan IFC menjabarkan persyaratan-
persyaratan minimum atas setiap sistem sertifikasi yang dapat dipercaya staf. Hal ini juga masih harus  
dilakukan untuk standar baku minyak sawit.

Monitoring
Dalam  submission terdahulu kami dengan tegas meminta kejelasan tentang rencana-rencana KBD 
untuk memantau dan menilai implementasi efektif atas strategi baru ini ketika diberlakukan. Namun 
begitu dalam Lampiran VIII menjawab pertanyaan ini dengan menyatakan kembali prosedur-prosedur 

3 Lihat resolusi RSPO di RT8/GA7 dan Pernyataan Posisi RSPO: hutan-hutan non primer dapat termasuk 
Nilai  Konservasi  Tinggi  di http://rspo.org/?q=content/rspo-position-statement-non-primary-forests-can-
include-high-conservation-values 
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IFC dan tidak memperjelas apa dasar, taraf pembanding dan indikator akan digunakan dalam menilai 
perkembangan. 

Partisipasi publik dalam implementasi strategi 
Dokumen bank dunia mengakui nilai masyarakat sipil  dalam 'memberikan pengetahuan lokal'  dan 
'membuat  pemerintah  dan  para  pelaku  lainnya  bertanggung  gugat  terhadap  standar  nasional  dan 
internasional’  dan  karena  itu  mengarahkan  KBD menuju  suatu  upaya  dengan  banyak  pemangku 
kepentingan untuk menerapkan Kerangka kerja (hal 25).

Namun, ketika berhadapan dengan penerapan yang sesungguhnya tidak ada ketentuan yang dibuat 
untuk memastikan masukan-masukan berharga tersebut dapat dibuat. Pengalaman kami di Indonesia 
meyakinkan  kami  bahwa  perubahan  nyata  wujud,  ketentuan-ketentuan  dibuat  untuk  menjadi 
partisipasi masyarakat sipil  sungguh berarti  dalam pemantauan dan evaluasi,  penanganan sengketa 
dan resolusi konflik. 

Implikasi bagi investasi dalam agribisnis Kelompok Bank Dunia lebih luas
Kami diarahkan untuk memahami bahwa naskah strategi minyak sawit dipandang sejumlah kalangan 
dalam KBD sebagai uji  coba satu Strategi Pertanian IFC/KBD lebih luas, dimana staf diharapkan 
bergerak ketika strategi dan kerangka kerja minyak sawit disetujui. Ini bahkan semakin menegaskan 
pentingnya strategi minyak sawit dilakukan dengan benar. 

2. Memperbaiki kerangka kerja nasional 

Kontroversi tentang investasi Bank Dunia dalam minyak sawit berpusat pada dua negara produsen 
utama minyak sawit, Malaysia dan Indonesia, dimana sekitar setengah dari  US$2 miliar yang telah 
ditanamkan Kelompok Bank Dunia dalam sektor sawit telah menjadi sasaran. Masalah-masalah sosial 
dan  lingkungan  telah  banyak  didokumentasi  didua  negara  tersebut  yang  merupakan  hasil  dari  
lemahnya  prosedur-prosedur  kerja  oleh  para  pemodal  dan  penerima  modal  tetapi  bermuara  dari 
peraturan  hukum  dan  kebijakan  lemah  dikedua  negara  tersebut  yang  mengizinkan  atau  bahkan 
mewajibkan ekspansi  sawit  yang melanggar  Standar  Kinerja  dan Kebijakan Operasional  IFC dan 
Bank Dunia serta Prinsip dan Kriteria RSPO. 

Lebih maju dari dokumen kerangka kerja terdahulu, naskah yang ada saat ini mengakui satu dari  
empat  pilar  untuk  pembangunan  minyak  sawit  berhasil  adalah  'satu  kebijakan  pendukung  dan 
lingkungan  pengatur'  dan  tidak  mudah  mencapai  pembangunan  yang  baik  ketika  hal  ini  lemah 
khususnya terkait dengan 'pembebasan lahan, kepemilikan tanah dan tata kelola hutan, dan hak-hak 
pekerja, komunitas dan Masyarakat Adat...’ (halaman 25-26).

Langkah-langkah yang ditawarkan naskah untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam kebijakan 
pendukung dan kerangka kerja pengatur berisi Analisis Situasi Negara (CAS) lebih cerdas (halaman 
32) yang menyaring negara-negara produsen untuk menilai kerangka kerja semacam ini. CAS akan 
meninjau 'faktor  peraturan/kebijakan,  jika  ada,  yang dapat  membatasi  kemampuan proyek-proyek 
dalam sektor sawit untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan’ (halaman 43). Selain itu 
IFC akan menerapkan Penyaringan Risiko dan Alat Penilaian baru sementara itu Bank Dunia juga 
akan menerapkan kebijakan Penilaian Sosial Lingkungan Strategis usulan baru. Halaman 42, angka 2 
memperjelas bahwa naskah strategi dan kerangka kerja berharap bahwa Bank Dunia yang terlibat  
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dengan Pemerintah untuk melakukan reformasi hukum dan kerangka kerja peraturan, sementara IFC 
akan berurusan dengan sektor swasta.

Apakah  pendekatan  ini  akan  sungguh  berarti  bagi  investasi  KDB  masa  depan  di  Malaysia  dan 
Indonesia? Apakah kerangka kerja hukum dan kebijakan yang diperbaiki oleh Bank Dunia sebelum 
IFC terus  membuat  investasi? Apa  yang  akan  terjadi  ketika  pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia 
memutuskan untuk  tidak  meminta  Bank  Dunia  untuk  membantu  mereka  dengan reformasi?  Ada 
sejumlah  pertanyaan  dalam  benak  kami  saat  mempelajari  naskah  strategi  ini  dan  ingin  kami 
kemukakan  dihalaman  muka  untuk  mengingatkan  para  pembaca  soal  ribuan  konflik  lahan  atas 
perkebunan sawit yang terjadi dimana-mana.

Kami tidak yakin.

Teks naskah strategi tidak menyebut apapun mengenai upaya menjawab situasi di Malaysia walaupun 
Malaysia  membukukan  sekitar  40% dari  perdagangan  minyak sawit  global  dan  masalah-masalah 
dalam sistem produksi harus dijawab jika KBD ingin punya pendekatan kredibel atas rantai pasok. 
 
Berkenaan  dengan  Indonesia,  IFC  mengusulkan  analisis  tambahan  dan  akan  terus  memperluas 
layanan konsultasi (halaman 39-40) tetapi hanya apa dan bagaimana menyelesaikan kerangka kerja  
yang bermasalah di Indonesia masih belum jelas. Halaman 43 naskah strategi mencatat bahwa 'IFC 
mungkin memutuskan, berdasarkan penilaian dini, tidak mengeluarkan pendanaan atas satu proyek 
sampai kelemahan-kelemahan kerangka kerja peraturan/kebijakan dikerjakan atau telah diselesaikan' 
(ditambah penekanan),  tetapi  naskah strategi  tidak mempertegas  alasan apa saja  yang akan pakai 
apakah mendukung atau tidak. Jika Bank Dunia tidak dilibatkan, apakah IFC akan jalan sendiri atau 
tidak? Naskah ini masih diperdebatkan.

Dalam  masukan  tertulis  sebelumnya  dan  penelitian  pendukung  kami  telah  merinci  bagaimana 
kerangka kerja hukum dan kebijakan di Indonesia saat ini:

• tidak menjamin hak ulayat atas tanah 

• gagal mengakui hak masyarakat adat

• membiarkan  pelaksanaan  kekuasaan  untuk  kepentingan  negara  sehingga  tanah-tanah  diambil 
tanpa memperhatikan keinginan para pemilik (sesuai hukum adat dan hukum positif) 

• tidak memiliki baik prosedur maupun sumber daya untuk menyelesaikan lebih dari 3,100 konflik 
lahan yang pemerintah akui terjadi antara perusahaan sawit dan masyarakat 

• tidak melindungi nilai konservasi tinggi yang dikeluarkan dalam areal izin lokasi

• mengizinkan (dan bahkan mendorong) hubungan eksploitatif antara perusahaan inti dan pabrik 
dan petani kecil 

• membiarkan terus kondisi perbudakan dalam perburuhan dan petani terlilit hutang 

• mengakibatkan ekspoitasi anak-anak dan praktek penyimpangan gender termasuk pelacuran dan 
pelecehan seksual

• mengancam ketahanan pangan masyarakat dan hak atas pangan serta kedaulatan pangan

• mengakibatkan hilangnya akses masyarakat atas sumber air minum dan tempat permandian 
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3. Kesimpulan dan rekomendasi:

Karena kelompok-kelompok masyarakat  sipil  telah menempuh keterlibatan ini  dengan IFC dalam 
investasi  minyak  sawit  IFC  dan  kebijakan  selama  lebih  dari  setengah  dekade,  perasaan  kami 
bercampur dengan hasil yang telah dicapai hingga kini.  Disatu sisi, kami mencatat naskah yang baru 
mengandung perbaikan  yang sangat  baik  dibandingkan dokumen sebelumnya.  Namun disisi  lain, 
kami mencatat  celah sangat  serius dalam Strategi  dan Kerangka Kerja masih ada. Kiranya masih 
belum jelas apakah IFC atau Bank Dunia dapat investasi dalam kelapa sawit dan mematuhi standar 
mereka  sendiri  sementara  kerangka  kerja  hukum  dikedua  negara  produsen  utama  minyak  sawit, 
Malaysia dan Indonesia,  memberikan lingkungan kebijakan bertentangan dengan upaya menjamin 
hak-hak masyarakat lokal,  masyarakat adat, petani dan pekerja. Dokumen strategi ini masih gagal 
menjelaskan  bagaimana  melibatkan  Indonesia  dan  Malaysia untuk  menyelesaikan  kontradiksi 
fundamental ini. 

Langkah selanjutnya dalam evolusi  strategi  minyak sawit  Kelompok Bank Dunia  mungkin untuk 
terlibat di tingkat nasional melalui proses semacam para-pemangku kepentingan yang diakui Bank 
Dunia diperlukan. Dimana pemerintah lokal atau nasional menuju proses reformasi, proses konsultasi  
rinci untuk meninjau ulang undang-undang dan kebijakan nasional dan lokal serta merekomendasikan 
perubahan-perubahan harus dilaksanakan. Apabila pemerintah menolak membuka diri atas proses 
semacam ini Bank Dunia dan IFC harus melanjutkan moratorium pendanaan untuk investasi 
sektor minyak sawit dinegara—negara yang bersangkutan. Pilihan lain adalah – investasi yang 
kurang diarahkan, masalah-masalah dan konflik tak terhindarkan, maka akan lebih banyak laporan 
kepada CAO dan Inspection Panel dan diikuti investigasi lapangan – akan menyia-nyiakan upaya-
upaya masyarakat sipil dan pejabat Bank Dunia dan akan semakin terus merugikan masyarakat yang 
telah menjadi korban selama ini. 

Pernyataan ini dipersiapkan dan didukung oleh:

1. Forest Peoples Programme
2. Sawit Watch
3. Lembaga Gemawan
4. Padi Indonesia
5. Institut Manua Punjung
6. Serikat Petani Kelapa Sawit, Sanggau
7. Down to Earth
8. CAPPA
9. Suku Anak Dalam 113 (SAD)
10. Serikat Tani Serumpun Damai (STSD)
11. Serekat Hijau Indonesia
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RESOLUSI PADJAJARAN BOGOR
 

WAJAH MASA DEPAN
Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia 

Pendahuluan: 

Tanggal  1-2  Februari  2011,  kelompok  masyarakat  sipil  berkumpul  di  Padjajaran,  Bogor,  untuk 
membahas naskah Kerangka Kerja Bank Dunia dan Strategi International Finance Corporation (IFC) 
untuk  keterlibatan  dalam sektor  minyak  sawit.  Pertemuan  ini  dihadiri  utusan  masyarakat  korban 
perusahaan sawit  yang didanai  oleh IFC,  dan organisasi  masyarakat  sipil  (CSO) yang selama ini  
memantau isu dan kasus klien Bank Dunia dan  IFC dalam sektor sawit di Indonesia.

Pertemuan  ini  merumuskan  resolusi  berdasarkan  berbagai  pengalaman  masyarakat  korban  dan 
masyarakat sipil yang terlibat dalam konflik-konflik akibat investasi Kelompok Bank Dunia (KBD) 
dan International Finance Corporation dalam sektor sawit, hingga menghasilkan pengaduan bersama 
tahun 2007. Dibalik berbagai usaha untuk menyusun Kerangka Kerja dan Strategi, kami perwakilan 
masyarakat  korban dan masyarakat  sipil  yang bertanda-tangan dibawah ini  menyimpulkan bahwa 
proses IFC dan Bank Dunia tidak membawa perkembangan berarti.

Tahun 1980an, Kelompok Bank Dunia (KBD) mendanai perkebunan kelapa sawit di kabupaten Paser,  
Kalimantan Timur, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak di Kalimantan Barat. Proyek-proyek 
tersebut dikenal sebagai Perkebunan Inti Rakyat yang dilaksanakan oleh PT Perusahaan Perkebunan 
Nusantara  VI  dan  VII  (kini  menjadi  PT.  Perkebunan Nusantara  XIII).  Pembangunan perkebunan 
menyebabkan dan terus menyebabkan berbagai kesengsaraan dan penderitaan berat bagi masyarakat  
adat  yang  tersingkirkan  oleh  perkebunan.  Naskah  Kerangka  Kerja  dan  Strategi  tidak  akan 
menyelesaikan  masalah-masalah  yang  disebabkan  investasi  tersebut  atau  memulihkan  hak-hak 
masyarakat korban. Sawit Watch memperkirakan luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai 9.4 
juta ha, termasuk kelompok-kelompok perusahaan yang menerima pendanaan dari Kelompok Bank 
Dunia,  khususnya  kelompok  Wilmar  dan  Perusahaan  Perkebunan  Nusantara  (PTPN).  Pemasok 
Minyak Sawit Mentah (CPO) kepada perusahaan penerima dana dari IFC dan World Bank termasuk 
Astra Group, PT. Duta Palma, PT Inti Benua Perkasa, Sinar Mas group, Kantor Pemasaran Bersama 
PTPN, PT. Musi Mas, PT. Permata Hijau Sawit Group, Salim Group, Cargill, PT. Sipef, dll. 

2. Berbagai dampak IFC dan KBD dalam sektor sawit di Indonesia: 
Dokumen konsultasi IFC yang dikeluarkan tahun 2010 mencatat investasi Kelompok Bank 
Dunia (KBD) dalam sektor sawit di Indonesia selama 40 tahun mencapai US$ 500 juta. Ini 
menunjukan bahwa KBD memainkan peran terdepan dalam pembukaan dan perluasan sektor 
sawit di Indonesia. Modal-modal tersebut mendukung perusahaan dan proyek yang 
berdampak buruk terhadap masyarakat adat, masyarakat lokal, petani sawit dan buruh kebun, 
termasuk pengambil-alihan tanah-tanah dan perampasan hak-hak masyarakat adat, konflik 
sosial, kriminalisasi terhadap pemilik hutan adat, kehancuran sumber penghidupan, dan 
kemiskinan bagi petani dan pekerja kebun, perempuan dan anak-anak. Investasi Bank Dunia 
juga mengakibatkan degradasi lingkungan, kehancuran hutan dan kerusakan sumber daya air.
 
Pendanaan KBD terhadap perkebunan sawit swasta dan pemerintah telah mengakibatkan atau 
memperburuk berbagai masalah sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan politik:

1. Selama beberapa dekade Bank Dunia dan IFC telah mendorong sistem hukum 
perundang-undangan di Indoensia yang lebih berpihak kepada investasi modal besar 
untuk industri skala-besar yang terbukti merusak ketimbang tetapi gagal memberikan 
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perlindungan rakyat dan sumber kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya 
alam Indonesia yang terkena dampak perluasan sektor sawit.

2. Investasi Bank Dunia dan IFC dalam sektor sawit merupakan dibalik kehancuran 
sumber daya alam di Indonesia. WALHI mencatat satu dekade terakhir laju kerusakan 
hutan mencapai 1.8 juta hektar per tahun. Ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah 
salah satu penyebab utama deforestasi yang bertambah lebih dari setengah juta hektar 
setiap tahunnya, menggusur hutan dan kebun-kebun masyarakat. 

3. Investasi tersebut juga telah meningkatkan konflik antara masyarakat adat, petani dan 
buruh kebun dengan perkebunan kelapa sawit dan pemerintah. Konflik horizontal 
antara petani, buruh kebun dan masyarakat adat akibat ekspansi sektor sawit. Sawit 
Watch mencatat lebih dari 660 konflik yang berhubungan dengan perkebunan kelapa 
sawit tahun 2010 dan telah meningkatkan konflik kekerasan dan represif hingga awal 
2011. 

4. Kriminalisasi terhadap petani sawit, buruh kebun dan masyarakat oleh aparat 
keamanan negara dan preman bayaran oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. 
Serikat Petani Kelapa Sawit  melaporkan tahun 2010 lebih dari 120 petani sawit 
dihukum dan 20 orang korban oleh aparat keamanan negara dan perusahaan yang 
melindungi kepentingan perusahaan perkebunan. 

5. Pengabaian dan pelanggaran HAM oleh perusahaan-perusahaan sawit yang didanai 
oleh Bank Dunia dan IFC di Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan 
Kalimantan Tengah. Penembakan oleh polisi terhadap enam petani miskin di Jambi 
dalam sengketa lahan dengan satu perusahaan sawit 15 Januari 2011 menunjukan 
pelanggaran HAM terkait dengan sektor sawit di Indonesia masih sangat lazim. 
KOMNAS HAM mencatat lebih dari 4,500 kasus pelanggaran HAM, hampir 
setengahnya terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Laporan dari Kalimantan Barat 
mendaftar 83 pengaduan pelanggaran HAM dalam perkebunan kelapa sawit tahun 
2008 dan 73 kasus tahun 2009.

3. Butir-butir resolusi:
Resolusi ini menegaskan kembali tuntutan kami kepada Bank Dunia dan IFC untuk berhenti 
memberikan kredit, pinjaman, hibah dan jaminan kepada setiap perusahaan terlibat dalam ekspansi 
perkebunan kelapa sawit sebelum seluruh tunggakan sengketa terkait dengan perusahaan tersebut 
diselesaikan. Kami, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat terkena dampak buruk perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia menuntut Kelompok Bank Dunia:
1. berhenti mendanai perusahaan-perusahaan terlibat dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit yang 

menggusur kawasan hutan, gambut, hutan adat, ladang lahan pangan lokal, hutan keramat, dan 
kawasan lainnya dimana masyarakat menolak perkebunan kelapa sawit.  

2. Segera menarik pendanaan aktif dalam perusahaan-perusahaan yang terlibat kegiatan perkebunan 
kelapa sawit yang tidak mau menyelesaikan konflik dengan masyarakat adat, masyarakat lokal, 
petani sawit dan buruh kebun dengan cara yang adil dan transparan.  

3. Segara membantu perusahaan-perusahaan dan pemerintah yang menerima dukungan dari 
Kelompok Bank Dunia dimasa lalu untuk menyelesaikan kasus lama dan konflik yang terus 
belangsung dengan masyarakat adat, masyarakat lokal, petani sawit dan buruh perkebunan dengan 
mematuhi dan menghargai standar HAM internasional sesuai dengan DUHAM, UNDRIP, ILO 
169, konvensi internasional yang telah diratifikasi termasuk CERD, CEDAW, CBD, dan 
kesepakatan badan PBB lainnya yang berlaku dalam situasi lokal di Indonesia. 

4. Bertanggung jawab bagi berbagai dampak negatif sosial dan ekonomi akibat pendanaan 
perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit selama empat dekade, dengan menyediakan 
pemulihan bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang selama ini menderita akibat investasi 
tersebut.

5. Menunda pemberian dana, modal dan jaminan kepada sektor minyak sawit Indonesia sampai 
sampai pemerintah Indonesia melakukan reformasi hukum dan peraturan nasional sehingga 
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menghargai hak masyarakat adat untuk mengelola dan menguasai tanah-tanah ulayat mereka serta 
memberikan atau tidak memberikan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) 
terhadap rencana pembangunan berdampak pada mereka. Pemerintah Indonesia juga harus 
membangun dan menerapkan perlindungan ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal dan 
kelompok rentan lainnya khususnya perempuan dan anak-anak sebelum Kelompok Bank Dunia 
kembali mendanai sektor sawit.

Resolusi ini adalah pernyataan bersama penanda-tangan dari Indonesia dan organisasi masyarakat 
sipil pendukung lainnya dalam menanggapi naskah Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia dan 
Strategi IFC untuk Keterlibatan dalam Sektor Minyak Sawit. Kami akan terus menuntut Bank Dunia 
dan IFC bertanggung jawab untuk semua kasus konflik dan penindasan yang dipicu oleh kebijikan 
dan investasi Bank Dunia dalam sektor sawit di Indonesia.

Bogor, 2 Februari 2011

Penanda-tangan dan pendukung Resolusi Bogor
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Individual dan organisasi dukung sign on/endorsements: 

1. Ayus, Desa Kebadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
2. Surjani Alloy, Pontianak, Kalimantan Barat
3. Rufinus, Sanggau, Kalimantan Barat 
4. Syahrul M. Bekoso, Paser Belengkong, Kalimantan Timur
5. Alma Adventa, Manchester, UK
6. Abdul Halim, individu, Jakarta
7. Feri Irawan, Perkumpulan Hijau, Jambi
8. Kasmadi Kasyim, individu, Jambi
9. EVERGREEN Indonesia, Palu, Sulawesi Tengah
10. Ade Fadli, individu, Kalimantan Timur 
11. Karlo Nainggolan, Bogor, Jawa Barat
12. Ahmad Surambo, Jakarta
13. Sinta Dewi, Jakarta
14. LPS Air Pontianak, Kalimantan Barat
15. Jari Indonesia Orwil Borneo Barat, Pontianak, Kalimantan Barat
16. Mina Susana Setra, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
17. MULIADI, Yayasan Petak Danum, Kalimantan Tengah 
18. Moncos, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah
19. Hardi Tarigan, Depok, Indonesia
20. Yayasan Titian, Pontianak, Kalimantan Barat
21. Yuyun Kurniawan, Individu, Pontianak, Kalimantan Barat
22. Pontianak Institute, Pontianak, Kalimantan Barat
23. Riak Bumi, Kalimantan Barat
24. Elsa Susanti, Depok, Indonesia
25. Andiko, SH, HuMA, Jakarta
26. WALHI Jambi, Jambi
27. Lanting Borneo, Kalimantan Barat
28. Anton P. Wijaya, Individu, Pontianak, Kalimantan Barat
29. Matheus Pilin, PSDAK-Pancur Kasih, Pontianak, Kalimantan Barat
30. Sumi Rae, Individu
31. Aliansi Perempuan Kalimantan (Alpekaje)
32. Yayasan Dian Tama, Pontianak, Kalimantan Barat
33. Riza Damanik, Sekretaris Jendral KIARA, Jakarta, Indonesia 
34. Perempuan Pantai Utara (SERUMPUN), Kalimantan Barat
35. Laily Khairnur, Direktur Lembaga Gemawan, Pontianak, Kalimantan Barat
36. Mahir Takaka, Bogor, Jawa Barat
37. Isal Wardhana, Direktur Eksekutif, WALHI Kalimantan Timur
38. Anita Thresia, Pontianak, Kalimantan Barat
39. Safrudin, Save Our Borneo, Kalimantan Tengah
40. Yan Yan Handiyana, Jakarta
41. Pastor Kanis, Sekatak, Keuskupan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur 
42. Berry Nahdian Furqan, Direktur Eksekutif, WALHI Esekutif Nasional
43. Asmar Exwar, JURnaL Celebes, Sulawesi Selatan
44. Andi Kiki, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
45. Solidaritas Perempuan, Palu, Sulawesi Tengah
46. Sandra Moniaga, Jakarta
47. Norman Jiwan, Bogor, Jawa Barat
48. Ahmad SJA, Padi Indonesia, Kalimantan  Timur
49. Rahma R. Talui, Solidaritas Perempuan Kendari
50. Sulhani, Solidaritas Perempuan Kendari
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51. Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel
52. Yayasan Bontolangkasa
53. Rosmiati Sain, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Makassar
54. Eko Jatmiko, WALHI Eksekutif Nasional
55. Jomi Suhendri. S, Qbar Padang, Sumatera Barat 
56. Sarifain, Solidaritas Perempuan Kendari
57. Jefri Gideon Saragih, Bogor, Jawa Barat
58. Emmy Sahertian, SNUP-Solidaritas Nasional untuk Papua
59. Nia Sjarifudin, Aliansi Nasional Bhinneka Tungga Ika (ANBTI)
60. Satriadi, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
61. Perkumpulan Nurani Perempuan, Kalimantan Timur
62. Herkulana Rini, SPKS Sanggau, Kalimantan Barat
63. Joko Arif, Jakarta
64. Ashley Schaeffer, individual, California, USA
65. Rainforest Action Network (RAN), California, USA
66. Blasius Hendi Candra, SH, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Pontianak
67. Mansuetus Darto, Ketua Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
68. Jazuri, Sekretaris Jendral SPKS Tanjabar, Jambi
69. Maruli Sitorus, Sekretaris Jendral SPKS Labura, Sumatera Utara
70. Nursianus, Sekretaris Jendral SPKS Sanggau, Kalimantan Barat
71. Arifin, Departemen Organisasi, Forum Nasional SPKS
72. Swisto Win, Departemen Pendidikan SPKS Sekadau, Kalimantan Barat
73. Asmuni, Sekretaris Jendral, SPKS Paser, Kalimantan Timur
74. M Nasir Sihotang, Sekretaris Jendral, SPKS Rohul, Riau
75. Suprapto HS, SPKS Paser, Kalimantan Timur
76. Yuslim, Sekretaris Jendral, SPKS Kuansing, Riau
77. Yardi, Dewan Pimpinan, SPKS Kuansing, Riau
78. Jailani, SPKS Sekadau, Kalimantan Barat
79. Slamet, SPKS Sekadau, Kalimantan Barat
80. The Borneo Project, USA
81. A. Bayer, Jalai, Ketapang, Kalimantan Barat
82. Mitra LH Kalteng, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
83. Almizan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
84. Bambang Antariksa, Individu, NAD 
85. John Bamba, Direktur Institut Dayakology, Pontianak, Kalimantan Barat
86. Yayasan Tanah Merdeka Palu, Sulawesi Tengah
87. Puspa Dewy, Women and Natural Resources Division, Women's Solidarity for 

Human Right (Solidaritas Perempuan)
88. Atrifinal Lubis, Bogor
89. Mageswari Sangaralingam, Research Officer, Consumers' Association of Penang, Malaysia
90. Theivanai Amarthalingam, Legal Advisor, Consumers' Association of Penang (CAP) & 

Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth Malaysia (SAM)) 
91. The Corner House UK
92. Edisutrisno, Bogor, Jawa Barat
93. Wahyu Wagiman, Jakarta
94. Andi Mutaqin, Jakarta
95. Sulistiono, SH, Depok, Jawa Barat
96. Serapinus On, Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
97. Iki Dulagin, SH. Jakarta
98. Tandiono Bawor, SH. Depok, Jawa Barat
99. Bondan Andriyanu, Jakarta
100. Fatilda Hasibuan, SH., Bogor, Jawa Barat
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101. Gunawan, IHCS-Indonesian Human Rights Committee for Social Justice
102. Arie Rompas, WALHI Kalimantan Tengah
103. Ardin Tahir, Palu, Sulawesi Tengah
104. Supapan, Bogor, Jawa Barat
105. Emil O. Kleden, Individu, Jakarta

106. Jimmy Masayagan, the Philippines
107. Sony Yusup, Bogor, Jawa Barat
108. Mukri Friatna, Jakarta
109. Wahyudi, SH., Jakarta
110. Mohammad Djauhari, Koordinator KpSHK, Bogor, Indonesia  
111. Natalie Bridgeman Fields, Esq., Executive Director, Accountability Counsel, USA 
112. Ahmad Zazali, Scale Up, Indonesia
113. Both ENDS, the Netherlands
114. Marianne Klutel, Watch Indonesia, Germany
115. Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)
116. Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (Jaringan KuALA), Aceh
117. Yayasan SETARA Jambi
118. Geert Ritsema, International affairs coordinator, Milieudefensie/Friends of the Earth 

Netherlands
119. Titi Soentoro, Manila
120. Biofuelwatch
121. Oxfam
122. debtWATCH Indonesia
123. Forest Peoples Programme
124. Sawit Watch
125. Lembaga Gemawan
126. Padi Indonesia
127. Institut Manua Punjung
128. Serikat Petani Kelapa Sawit, Sanggau
129. Down to Earth
130. CAPPA
131. Suku Anak Dalam 113 (SAD)
132. Serikat Tani Serumpun Damai (STSD)
133. Serekat Hijau Indonesia
134. Bustar Maitar, Greenpeace Southeast Asia
135. Nordin, Save Our Borneo
136. Kusnadi Wirasaputra, Bogor, Jawa Barat
137. Rudy Lumuru, Individual, Bogor, Jawa Barat 
138. Nurhidayat, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
139. Betty Tio Minar, Bogor, Jawa Barat
140. Sabhan Stiawan, Institut Manua Punjung, Sekadau, Kalimantan Barat 
141. Hermawansyah, Lembaga Gemawan
142. Rivani Noor, CAPPA
143. Edi Zuhdi, CAPPA
144. Yosep TR, SPKS Sanggau
145. Salim Piate, Suku Anak Dalam (SAD)
146. Andi Inda Fatinaware, Bogor, Jawa Barat
147. Eep Saipulah, Bogor, Jawa Barat
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