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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2009/10, dalam laporannya Greenpeace melontarkan tuduhan bahwa “Sinar 
Mas Group” telah menyebabkan berbagai masalah, di antaranya konflik sosial terkait hak 
atas tanah dan sumber daya alam melalui perluasan perkebunan.

Beberapa anak perusahaan GAR dan SMART disebutkan sebagai bagian dari Sinar Mas. 
Namun , sebenarnya GAR dan SMART adalah perusahaan yang berbadan hukum tersendiri 
dan bukan anak perusahaan dari Sinar Mas karena Sinar Mas tidak mengacu pada entitas 
bisnis mana pun dan tidak berbadan hukum, tetapi hanya semacam merk dagang atau 
panggilan umum saja.

Untuk menanggapi tudingan Greenpeace tersebut, SMART menunjuk 2 lembaga sertifikasi 
terkemuka, yaitu Control Union Certifications (CUC) dan British Standard Institute (BSI) 
Group, yang bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk 
melakukan Kajian Verifikasi Independen (IVEX: Independent Verification Exercise).

Terkait dengan isu-isu sosial, Laporan IVEX yang diterbitkan pada 10 Agustus 2010 
menyimpulkan bahwa:

Tidak ada bukti konflik terkait proses perolehan lahan. Namun demikian, tidak ada •	
catatan mengenai diskusi partisipatif dengan pemilik lahan sebelumnya selama proses 
kompensasi. Tidak terdapat bukti kehadiran pihak ketiga yang independen selama 
berlangsungnya diskusi dengan pemilik lahan. Ketika terbukti ada pertemuan, tampaknya 
yang hadir terdiri atas pegawai SMART, pemilik lahan, dan Camat yang berperan 
sebagai saksi pembayaran ganti rugi dan tidak berperan aktif dalam perundingan. Tidak 
terdapat bukti yang jelas bahwa pemilik lahan memperoleh penjelasan tentang untung-
rugi mempertahankan lahan atau menyerahkannya. Sejumlah pemilik lahan yang 
diwawancarai menyatakan bahwa tidak ada paksaan dari SMART untuk menyerahkan 
lahan mereka. 

1. Latar Belakang
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Wawancara dengan masyarakat setempat mendukung pendapat bahwa perkebunan •	
memiliki dampak positif pada masyarakat. Terdapat sejumlah rujukan yang menyatakan 
ada perbaikan dalam infrastruktur dan kehidupan. Meskipun demikian, jumlah wawancara 
yang dilakukan kurang memadai untuk membuktikan bahwa tidak ada dampak sosial 
yang negatif terhadap masyarakat. Tim IVEX berpendapat bahwa guna memperoleh 
kesimpulan yang lebih konklusif, SMART perlu melakukan penelitian terpisah secara 
lebih mendalam.

SMART menerima dengan baik saran-saran dalam Laporan IVEX tersebut dan setuju untuk 
melakukan studi yang lebih mendalam. 

Khusus kajian sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebun kelapa sawit, 
maka dibentuklah Tim Peneliti yang terdiri dari peneliti-peneliti dari Fakultas Pertanian 
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Fakultas Pertanian 
Universitas Palangkaraya, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. 

Studi sosial ini merujuk pada 3 kriteria RSPO yang digunakan oleh Tim IVEX dan mencakup 
8 konsesi sesuai dengan Laporan IVEX.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan kronologi peristiwa yang dipaparkan dalam latar belakang serta berkaitan 
dengan saran yang tertuang dalam Laporan IVEX, masalah-masalah yang perlu dijawab 
melalui penelitian ini adalah:

(1) RSPO mempertanyakan apakah Standar Prosedur Operasional (SOP) SMART telah 
merujuk dengan baik Kriteria RSPO 2.3, 7.5, dan 7.6.

(2) Temuan IVEX menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan operasional 
perusahaan dengan Kriteria RSPO 2.3, 7.5, dan 7.6 serta Kriteria 7.3 sebagai tambahan. 
Laporan IVEX hanya berfokus pada 3 Kriteria, tetapi RSPO Grievance Panel dan 
SMART menambahkan Kriteria 7.3 karena Kriteria 7.5 membahas tentang penanaman 
baru yang diatur lebih lanjut pada Kriteria 7.3.

3. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah:

(1) Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan antara SOP SMART dengan 
Kriteria RSPO 2.3, 7.3, 7.5, dan 7.6.

(2) Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan antara kegiatan operasional 
lapangan dan SOP SMART. 
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(3) Mengidentifikasi dampak sosial operasi SMART pada masyarakat sekitar, terkait dengan 
pelaksanaan Kriteria RSPO 2.3, 7.3, 7.5, dan 7.6.

(4) Mengidentifikasi pelaksanaan Kriteria RSPO 7.3 terutama yang terkait dengan NKT5 
dan NKT6, sesuai dengan Kriteria RSPO 7.5 mengenai penanaman baru.

(5) Merekomendasikan perbaikan terhadap SOP SMART dengan mengacu pada Kriteria 
2.3, 7.3, 7.5 dan 7.6.

4. Metodologi

4.1. Lokasi

Berikut ini adalah 8 perusahaan yang dikaji dengan Laporan IVEX:

4.1.1. Provinsi Kalimantan Barat

(1) PT Kartika Prima Cipta (KPC) terletak di Kecamatan Semitau dan Nanga Suhaid 
Kabupaten Kapuas Hulu.

(2) PT Kencana Graha Permai (KGP) terletak di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.
(3) PT Agrolestari Mandiri (ALM) terletak di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten 

Ketapang.

4.1.2. Provinsi Kalimantan Tengah

(1)  PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) terletak di Kecamatan Danau Sembuluh, Danau 
Saluluk, dan Batu Ampar Kabupaten Seruyan.

(2)  PT Tapian Nadenggan (TN) terletak di Kecamatan Hanau, Danau Saluluk, dan Batu 
Ampar Kabupaten Seruyan.

(3)  PT Satya Kisma Usaha (SKU) terletak di Kecamatan Arut Selatan dan Pangkalan 
Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.

(4)  PT Mitrakarya Agroindo (MKA) terletak di Kecamatan Batu Ampar dan Seruyan 
Tengah Kabupaten Seruyan.

(5)  PT Buana Adhitama (BAT) terletak di Kecamatan Bukit Sentuai, Mentaya Hulu dan 
Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.

4.2. Metode dan Sumber Pengumpulan Data

(1) Diskusi Kelompok Terfokus (DKF). Peserta diskusi terdiri atas: (1) petani plasma, 
dan (2) masyarakat non-plasma. Petani plasma adalah anggota masyarakat yang ikut 
dalam skema kemitraan dengan perusahaan. Masyarakat non-plasma adalah anggota 
masyarakat yang tidak ikut dalam skema kemitraan dengan perusahaan termasuk di 
dalamnya petani, pedagang, pemilik toko, dan lain-lain.
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(2) Wawancara Mendalam. Anggota Tim Peneliti melakukan wawancara mendalam 
dengan pimpinan informal masyarakat (pimpinan adat, pimpinan agama, pedagang, 
tokoh wanita, dan pemuda) yang tinggal di sekitar perusahaan perkebunan yang 
menjadi lokasi kajian, dan pimpinan perusahaan.

(3) Wawancara Berstruktur. Anggota Tim Peneliti melakukan wawancara berstruktur 
dengan: (1) pimpinan formal masyarakat (Kepala Dusun, Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
Camat, dan pegawai Kecamatan), (2) Tim Pembinaan dan Pengembangan Perkebunan 
Kabupaten (TP3K), (3) Satuan Tugas Pembinaan Kebun Kecamatan (SPK), dan (4) 
Perwakilan Perusahaan. 

(4) Observasi Lapangan. Anggota Tim Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap 
keadaan umum pihak yang diamati. Sasaran pengamatan meliputi antara lain kondisi 
lingkungan, kebun, infrastruktur, objek-objek Nilai Konservasi Tinggi (NKT), dan kegiatan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility 
(CSR). 

(5) Pengumpulan Data Sekunder. Tim Peneliti mengumpulkan berbagai data dan dokumen 
dari pemerintah seperti data statistik wilayah dan perizinan. Dari perusahaan data 
dan dokumen yang dikumpulkan adalah izin perusahaan, Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL), SOP, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan NKT, peta-peta 
perusahaan, dan lain-lain.

Untuk studi lapangan, 3 Tim Peneliti dari Universitas Tanjungpura-Pontianak dan lima Tim 
Peneliti dari Universitas Palangkaraya-Palangkaraya telah mengunjungi sebanyak 28 desa 
dan melaksanakan 32 DKF, 136 Wawancara Mendalam dengan pemimpin informal dan 
202 Wawancara Berstruktur dengan pimpinan formal, individu serta karyawan perusahaan. 
Kunjungan lapangan dilaksanakan selama bulan November sampai Maret 2011.

5. Temuan Penting

Temuan penting yang dipaparkan di bawah ini diangkat dari hasil kajian tim-tim pada 8 
perusahaan perkebunan yang bernaung di bawah SMART. Dari 8 perusahaan tersebut, 3 
perusahaan perkebunan terletak di Provinsi Kalimantan Barat dan 5 perusahaan perkebunan 
terletak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Temuan penting dari kajian ini adalah sebagai berikut:
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5.1. Kriteria RSPO 2.3 – Penggunaan lahan untuk kelapa sawit 
tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional 
pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka

(1) Dalam akuisisi lahan yang dilakukan oleh 8 perusahaan perkebunan yang diteliti, tidak 
ditemukan penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengurangi hak 
hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari para 
pemilik lahan tradisional. Proses negosiasi antara pemilik hak tradisional dan perusahaan 
telah dilaksanakan, namun rekaman proses negosiasi tidak tersedia. 

Khusus di PT KGP, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara warga masyarakat 
dan perusahaan tentang kepemilikan lahan. Menurut perusahaan, lahan yang pada saat 
awal pembukaan lahan tahun 2006 tidak dikuasai oleh pihak mana pun adalah tanah 
negara dan tidak memerlukan proses ganti rugi. Namun pada tahun 2009, ada warga 
masyarakat yang mengklaim tanah negara tersebut sebagai lahan miliknya yang belum 
diganti rugi oleh perusahaan. Kasus ini masih dalam proses penyelesaian.

(2) Tidak tersedia peta dalam skala yang memadai yang menggambarkan wilayah-wilayah 
di bawah hak-hak tradisional yang diakui. Untuk kepentingan dalam negosiasi, pihak 
perusahaan bersama-sama dengan pemilik hak dan pemerintah desa setempat membuat 
peta rincik yang disepakati dan disetujui bersama.

(3) Tersedia dokumen hasil kesepakatan antara pemilik lahan dan perusahaan yang 
tercantum dalam berita acara kesepakatan akhir yang ditandatangani oleh pemilik lahan, 
perusahaan, saksi-saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Dokumentasi 
ini disimpan di perusahaan dan tidak  diberikan kepada pemilik lahan dan pihak-pihak 
lainnya.

(4) Di dalam SOP SMART Tahun 2010, kegiatan sosialisasi disebutkan dalam SOP Proses 
perolehan HGU dan SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan tetapi tidak diuraikan secara rinci. 
Tim Peneliti merekomendasikan agar proses sosialisasi diuraikan secara rinci meliputi 
tata cara pelaksanaan, bahan-bahan yang akan disampaikan, pihak-pihak yang terlibat, 
proses diskusi dan hasil kesepakatan, serta rekaman proses sosialisasi.

5.2.  Kriteria RSPO 7.3 – Penanaman baru sejak November 2005 tidak 
dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan 
untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai 
Konservasi Tinggi (High Conservation Value).

(1)  Pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan di 8 perusahaan yang dikaji tidak 
dilakukan di hutan primer melainkan pada hutan sekunder, lahan terdegradasi, semak, 
bekas penebangan (Perusahaan Kayu atau pemegang HPH), lahan bekas kebakaran 
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hutan, dan lahan yang sudah ditinggalkan oleh peladang berpindah. Khusus untuk 
perkebunan di Kalimantan Barat, lokasi untuk perkebunan telah sesuai dengan tata 
ruang yaitu berada di lokasi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Kepmenhutbun 
No. 259/Kpts-11/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan. Untuk wilayah 
Kalimantan Tengah, lokasi perkebunan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi No. 
8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan 
Tengah dan berada dalam Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) atau Kawasan 
Pengembangan dan Penggunaan Lain (KPPL). 

(2)  Belum ditemukan peta rencana dan realisasi kegiatan lapangan yang sesuai dengan 
kawasan NKT yang sudah teridentifikasi. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit 
sebagian telah dilakukan sebelum identifikasi NKT serta sebelum adanya ketentuan/
kewajiban untuk melakukan identifikasi NKT yang ditetapkan oleh RSPO.  Sebagian 
perusahaan baru melakukan identifikasi NKT pada awal tahun 2010 dan pada saat studi 
ini dilakukan belum seluruh laporan final identifikasi NKT selesai.

(3)  SOP Identifikasi dan Manajemen NKT SMART Tahun 2010 yang dimiliki perusahaan 
tidak dibuat secara jelas untuk masing-masing NKT. Tim Peneliti menyarankan agar SOP 
identifikasi dan manajemen NKT perlu dibuat untuk masing-masing NKT karena masing-
masing memerlukan pengelolaan dan pemantauan dengan cara yang berbeda. 

5.3. Nilai Konservasi Tinggi 5 (NKT5) – Kawasan alam yang 
mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar 
masyarakat lokal

Delapan perusahaan yang menjadi sasaran kajian saat ini telah melakukan identifikasi NKT. 
Untuk 5 perusahaan di Kalimantan Tengah tidak ditemukan kawasan NKT5, sehingga tidak 
memerlukan rencana pemantauan dan pengelolaan NKT5. Sebaliknya, di 3 perusahaan di 
Kalimantan Barat teridentifikasi ada kawasan NKT5 berupa sumber air untuk masyarakat 
dan lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Perusahaan-perusahaan tersebut 
sudah memiliki Rencana Pemantauan dan Pengelolaan (RPP) NKT5. Masyarakat Dayak 
dan Melayu setempat mengakui bahwa mereka bersama dengan perusahaan sudah 
melaksanakan berbagai kegiatan untuk melindungi kawasan NKT5 dari eksploitasi yang 
merusak.

Penduduk lokal kini semakin berkurang ketergantungannya pada kegiatan meramu di 
hutan untuk memenuhi kebutuhan utama mereka karena sebagian besar kebutuhan hidup 
mereka dapat dibeli di pasar setempat dengan harga yang terjangkau. Pembangunan 
perkebunan sawit di daerah kajian telah memberikan sumber penghasilan yang penting 
untuk masyarakat lokal, terutama sejak sumber penghasilan yang sebelumnya diperoleh dari 
kegiatan perkayuan tidak lagi dapat diandalkan untuk menunjang ekonomi lokal. Sebagian 
besar laki-laki dan perempuan dari pemukiman di sekitar perusahaan yang memiliki 
kemampuan bekerja sebagai buruh dan kontraktor dalam berbagai kegiatan yang diciptakan 
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oleh perusahaan seperti bongkar muat, pembukaan lahan, penanaman, penyemprotan, dan 
pemanenan. Masyarakat lokal telah dapat memetik keuntungan dari efek ganda yang lahir 
dari beroperasinya perusahaan perkebunan. 

5.4.  Nilai Konservasi Tinggi 6 (NKT6) - Kawasan yang mempunyai 
fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas 
lokal

Umumnya, NKT6 yang teridentifikasi baik di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan 
Barat berupa pekuburan dan tempat pemujaan yang dikeramatkan. Perusahaan telah 
memberi perhatian pada NKT6 ini dengan melakukan pemugaran terhadap perkuburan 
serta melindungi tempat pemujaan yang dikeramatkan. Meskipun demikian, masih ada 
masyarakat setempat yang mengklaim bahwa pembukaan lahan di masa lampau telah 
menggusur pekuburan leluhur mereka. Misalnya, di PT KGP terdapat 3 lokasi pekuburan 
yang tergusur oleh kontraktor pembukaan lahan, tetapi ketiganya sudah direkonstruksi dan 
dikukuhkan kembali dengan cara mengadakan ritual keagamaan sederhana.

5.5. Kriteria RSPO 7.5 – Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah 
masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, 
yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi 
sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat 
lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan 
mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri

(1) Tidak ditemukan adanya penanaman baru di 8 lokasi perkebunan yang menjadi sasaran 
penelitian yang dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu 
dari mereka. 

(2) Belum adanya institusi perwakilan yang dipilih sendiri oleh para pemilik lahan yang 
mewakili mereka dalam melakukan proses negosiasi dengan pihak perusahaan. Dalam 
praktiknya, pemilik lahan memiliki kebebasan dalam mengemukakan pandangan 
mereka berkenaan dengan akuisisi lahan dan pembayaran ganti rugi. 

(3) Semua perusahaan yang menjadi obyek kajian telah memiliki dokumen Analisis Dampak 
Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Rencana 
Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang disusun oleh konsultan dan disahkan oleh aparat 
pemerintah yang berwenang serta melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan 
dan pembahasannya. Namun, hasil pemantauan yang dilaporkan belum lengkap dan 
tidak mencakup dampak sosial ekonomi.
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(4) Kegiatan sosialisasi rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit telah dilakukan 
sebelum kegiatan penanaman baru dilaksanakan, tetapi rekaman proses sosialisasi 
belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu, materi sosialisasi belum mencakup 
analisis untung-rugi yang membandingkan antara melepaskan lahan menjadi 
perkebunan kelapa sawit atau tetap mempertahankan lahan untuk penggunaan lain.

(5) Dokumen kesepakatan ganti rugi/penyerahan lahan dari pemilik lahan ke perusahaan 
tersedia, tetapi disimpan hanya oleh pihak perusahaan dan tidak dibagikan kepada 
pemilik lahan.

(6) SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan SMART Tahun 2010 tidak menyebutkan secara jelas 
bahwa pemilik lahan diperkenankan menunjuk lembaga perwakilan mereka sendiri 
untuk mewakili mereka dalam negosiasi dengan perusahaan perkebunan, walaupun 
dalam praktiknya sering kali pemilik lahan memberikan kuasa kepada sanak saudara 
untuk mewakili dirinya dalam negosiasi tersebut. Tim Peneliti mengusulkan agar 
pernyataan “pemilik lahan diperkenankan menunjuk lembaga perwakilan mereka sendiri 
untuk mewakili mereka dalam negosiasi dengan perusahaan” perlu ditambahkan dalam 
SOP.

5.6. Kriteria RSPO 7.6 – Masyarakat setempat diberikan kompensasi 
atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang 
disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan 
sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan

(1)   Kajian ini menemukan bahwa identifikasi dan penilaian hak atas tanah berdasarkan 
hukum dan hak tradisional telah dilakukan. Ganti rugi telah dilakukan melalui negosiasi 
antara perusahaan perkebunan dengan pemilik lahan tradisional serta disaksikan oleh 
pejabat pemerintah setempat. Namun, kajian ini menemukan bahwa proses negosiasi 
tersebut tidak didokumentasikan dengan baik, tetapi hasil kesepakatan akhir yang 
tertuang dalam Berita Acara telah tersedia dan disimpan oleh pihak perusahaan namun 
tidak dibagikan ke pemilik lahan dan pihak-pihak lainnya. 

Berdasarkan praktik yang berlaku, hak milik individu atas tanah ditentukan dengan 
beberapa cara: (1) Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional 
(BPN); (2) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Camat; (3) Surat 
Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa; dan (4) Berdasarkan pengakuan 
atas hak milik tanah. Cara yang terakhir ini diawali dengan adanya permohonan dari 
individu kepada Kepala Desa untuk memperoleh pengakuan atas tanah yang dimilikinya. 
Jika menyangkut tanah adat, maka pengakuan diperlukan dari Kepala Adat dan Kepala 
Desa. Untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai kebenaran permohonan itu, 
diperlukan informasi tambahan yang dapat dikumpulkan dari rekan satu desa dan 
tetangga dari pemohon.
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(2)  Proses yang berlaku dalam menentukan kompensasi lahan mengikuti langkah-langkah 
berikut: (1) Mendapatkan pernyataan persetujuan oleh masyarakat secara umum 
untuk menyerahkan lahan; (2) Mengidentifikasi letak dan luasan lahan serta tanam 
tumbuh; (3) Menelusuri hak penguasaan lahan kepada pemilik lahan yang berbatasan 
langsung, tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah lahan, dan Kepala Desa terkait; 
(4) Menuangkan hasil identifikasi ke dalam peta rincik; dan (5) Melakukan perundingan 
penentuan kompensasi dengan pemilik lahan atau kerabat yang mewakilinya. Jumlah 
kompensasi yang dibayarkan kepada pemilik lahan bervariasi dari satu perusahaan ke 
perusahaan yang lain.

(3)  Terdapat beberapa cara yang berlaku dalam proses negosiasi antara lain: (1) 
Perusahaan menentukan rentang besaran kompensasi kemudian melakukan negosiasi 
dengan pemilik lahan dengan mempertimbangkan kondisi lahan yang akan diserahkan 
termasuk tanam tumbuh yang terdapat di atasnya sampai tercapai kesepakatan; (2) 
Perusahaan menentukan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan, dan pemilik 
lahan bebas untuk menyetujui atau menolaknya; (3) Perusahaan melakukan negosiasi 
dengan Kepala Desa dan Camat untuk menentukan nilai kompensasi atas lahan di 
wilayah desa/kecamatan tersebut kemudian menawarkan kepada pemilik lahan dan 
mereka bebas untuk menyetujui atau menolak. 

Terkait dengan poin (3) di atas, di PT SKU terdapat kasus 3 orang pemilik lahan yang 
telah dibuka dan ditanami yang tidak bersedia menerima kompensasi  yang telah 
disepakati sebelumnya dan menuntut lahan pengganti. Kasus ini masih dalam proses 
penyelesaian. 

(4)  Pembayaran ganti rugi dilakukan secara tunai. Bukti pembayaran terdiri atas kuitansi, 
Berita Acara Kesepakatan Akhir, Berita Acara Penyerahan Lahan, foto pemilik lahan, 
dan peta rincik lahan. Berita Acara Kesepakatan Akhir dan Berita Acara Penyerahan 
Lahan ditandatangani bersama oleh wakil perusahaan, pemilik lahan, dan saksi-saksi 
serta diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Seluruh dokumen tersebut disimpan oleh 
perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemilik lahan dan pihak-pihak lainnya.

(5)  Masyarakat yang kehilangan akses dan hak tanahnya diberi kesempatan untuk bekerja 
di perkebunan, menjadi kontraktor lokal, dan menjadi peserta program kemitraan 
perkebunan.

(6)  SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan SMART Tahun 2010 menuntut adanya surat keterangan 
tanah sebagai bukti kepemilikan. Namun, jenis surat keterangan kepemilikan lahan 
tidak dinyatakan secara spesifik. Untuk memperjelasnya, Tim Peneliti mengusulkan 
penggunaan kata Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Camat atau 
Kepala Desa.
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5.7. Dampak Sosial Ekonomi

Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di kawasan pedesaan telah menciptakan 
dampak sosial yang positif terhadap wilayah sekitar, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan 
baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, meningkatkan jumlah 
uang yang beredar di pasar desa, dan mendorong perkembangan peluang usaha.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan di perkebunan telah membuka akses wilayah 
pedesaan dan meningkatkan mobilitas orang dan barang serta menciptakan konektivitas 
yang mudah antara wilayah kota dan desa, antara kota dan kota, serta antara desa dan 
desa.

Studi ini menemukan adanya perubahan yang terkait dengan interaksi sosial, struktur 
dan organisasi sosial, institusi sosial, dan persepsi sosial. Sebagian penduduk desa di 
Kalimantan Tengah khawatir semakin banyaknya pendatang akan mengubah budaya lokal 
secara permanen. Selanjutnya kajian ini juga menemukan bahwa secara umum struktur 
dan perilaku sosial sedang mengalami perubahan secara alami sejalan dengan dinamika 
pembangunan wilayah dan pembangunan nasional.

Kehadiran perusahaan perkebunan di pedesaan telah memperkenalkan variabel baru dalam 
pembangunan sosial ekonomi. Benda-benda sosial yang sebelumnya beredar secara cuma-
cuma di antara anggota lingkungan sosial, misalnya lahan, tenaga kerja, dan pelayanan, 
kini berubah statusnya menjadi benda-benda ekonomi yang hanya bisa diperoleh melalui 
metode formal, prosedur dan nilai ekonomi. Transformasi seperti itu tidak diinternalisasikan 
dengan kecepatan yang sama oleh masyarakat pedesaan, sehingga sering kali menimbulkan 
berbagai masalah.

Perubahan yang seperti itu, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan konflik, 
menurunnya penghargaan terhadap institusi sosio kultural dan pemimpin informal, serta 
melemahkan solidaritas sosial. Oleh sebab itu, perusahaan perkebunan hendaknya 
mengambil peran aktif dalam mengelola perubahan dan kemajuan sosial, seperti mendorong 
terbentuknya institusi perwakilan masyarakat yang bisa menjembatani hubungan antara 
perusahaan dan masyarakat.

5.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Kajian ini menemukan bahwa perusahaan perkebunan telah melaksanakan berbagai kegiatan 
TJSP di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keadaan darurat, dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. Kegiatan TJSP tersebut masih bersifat insidental dan bersifat kebutuhan 
sesaat serta belum dirancang berdasarkan isu-isu strategis untuk kebutuhan jangka panjang 
dengan konsep berkelanjutan.
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Sebagian masyarakat lokal menyampaikan kepada Tim Peneliti bahwa mereka selama 
bertahun-tahun menghadapi kesulitan untuk memperoleh air bersih. Mereka tidak 
menyalahkan perusahaan perkebunan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab 
terhadap masalah ini karena pada masa yang lalu berbagai kegiatan seperti pembalakan, 
pertambangan, dan lain-lain berperan dalam kemunculan masalah ini. Namun, mengingat 
perusahaan perkebunan selaku pendatang baru, masyarakat lokal berharap agar perusahaan 
dapat membantu mencarikan solusi untuk mengatasinya.

Untuk dapat merancang kegiatan-kegiatan TJSP yang sesuai dengan kebutuhan jangka 
panjang masyarakat dan perusahaan dengan konsep berkelanjutan, disarankan agar 
perusahaan menyusun SOP TJSP. 

5.9. Kebun Plasma untuk Masyarakat Lokal

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan 
Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib 
mengembangkan kebun plasma untuk masyarakat lokal sekurang-kurang 20% dari luas areal 
yang diusahakan. Di Kalimantan Tengah, kebun plasma untuk masyarakat lokal terkendala 
pembangunannya karena Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Provinsi Kalimantan Tengah 
masih belum ditetapkan oleh pemerintah sehingga calon lokasi kebun plasma tidak jelas dan 
kesulitan mendapatkan kredit dari bank. 

Di Provinsi Kalimantan Barat, perusahaan perkebunan menghadapi permasalahan yang 
berbeda yaitu adanya ketidaksepahaman tentang dasar kebun plasma. Pemilik lahan 
beranggapan bahwa mereka berhak memperoleh kebun plasma seluas 20% di dalam 
Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sedangkan perusahaan beranggapan di luar HGU 
perusahaan. Pandangan dari perusahaan sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan 
oleh Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian No. 396/02.140/31.1/207 tanggal 
25 Juli 2007 tentang Interpretasi Pasal 11 Ayat 1 Permentan No. 26 Tahun 2007 yang 
menegaskan bahwa kuota 20% dibangun di luar HGU perusahaan, tetapi masyarakat belum 
dapat menerimanya.

Masalah lain terkait dengan kebun plasma adalah perusahaan perkebunan beranggapan 
bahwa proporsi 20% untuk kebun plasma dihitung dari lahan yang secara efektif ditanami 
tanpa memperhitungkan lahan enclave sebagai kawasan NKT sesuai Permentan Nomor 
26/Permentan/OT.140/2/2007 pasal 11 ayat 1, sedangkan masyarakat beranggapan bahwa 
proporsi 20% dihitung dari total lahan yang diserahkan. 

Adanya sengketa batas wilayah antardesa juga telah menghambat pembangunan kebun 
plasma. Hal ini terjadi di PT ALM, dan perusahaan masih menunggu kesepakatan dari desa 
yang bersengketa. 



Ringkasan Eksekutif

12

Terkait dengan pembangunan Kebun Plasma, Tim Peneliti menemukan bahwa di dalam 
pembangunan Kebun Plasma ini belum ada pedoman yang standar. Untuk itu Tim Peneliti 
menyarankan agar perusahaan menyusun SOP Kemitraan sesuai dengan Permentan Nomor 
26/Permentan/OT.140/2/2007.

Khusus untuk Kalimantan Tengah, Tim Peneliti menyarankan agar perusahaan sudah mulai 
mempersiapkan pembangunan Kebun Plasma Kemitraan sambil menunggu penyelesaian 
revisi RTRWP Kalimantan Tengah.

5.10. Status Pekerja di Perkebunan

Kajian ini menemukan bahwa perusahaan perkebunan menerapkan 2 status pekerja, yaitu 
Buruh Harian Lepas (BHL) dan Syarat Kerja Umum (SKU) H (harian) atau SKU B (bulanan). 
BHL dibayar berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi atau UMR Kabupaten, 
dipilih yang lebih tinggi. BHL menerima upah tetap tanpa memperhitungkan masa kerja 
mereka dengan perusahaan. SKU dibayar dengan upah harian/bulanan ditambah dengan 
fasilitas dalam bentuk perumahan, listrik, air bersih, pelayanan kesehatan, asuransi tenaga 
kerja, dan tunjangan beras bulanan.

Beberapa orang BHL mengharapkan perusahaan mempertimbangkan untuk menaikkan upah 
mereka di atas UMR, karena harga barang-barang kebutuhan hidup di sekitar perusahaan 
lebih tinggi dari harga di perkotaan. Selain itu, penghasilan di pedesaan dari pekerjaan lain 
misalnya menyadap karet sudah melebihi tingkat UMR, padahal jam kerjanya jauh lebih 
singkat dari jam kerja di perusahaan.

6. Profil Tim Peneliti

Tim Peneliti dipimpin oleh Syamsuni Arman yang merupakan Professor Emeritus dalam 
Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura di Pontianak. 
Beliau dibantu oleh 2 orang penanggung jawab, Sutarman gafur untuk Kalimantan Barat dan 
Salamak Dohong untuk Kalimantan Tengah.

6.1. Tim Peneliti Provinsi Kalimantan Barat

6.1.1. Syamsuni Arman

Peneliti ini adalah Professor Emeritus dalam Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura dan memiliki predikat BA Ilmu Administrasi Negara 
(Universitas Lambungmangkurat di Banjarmasin, 1965), Drs. Ilmu Administrasi Negara 
(Universitas Tanjungpura di Pontianak, 1978), MA Antropologi/Ekologi Manusia (Universitas 
Rutgers, USA, 1982), Ph. D. Antropologi/Ekologi Manusia (Universitas Rutgers, USA, 1987. 
Yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan internasional dalam Ekologi Manusia yang 
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dilaksanakan oleh UNESCO di Samarinda (1981), dan pelatihan internasional dalam Hak 
Asasi Manusia di Oslo, Norwegia (2006). Kerjasama penelitian yang pernah dilaksanakan 
termasuk kerjasama dengan sejumlah lembaga internasional seperti Fulbright Foundation, 
New York Botanical Garden, WWF-Indonesia, International Tropical Timber Organisation 
(ITTO), dan Japan International Corporation Agency (JICA). Di samping aktif mengajar di 
beberapa lembaga pendidikan tinggi, yang bersangkutan juga berperan sebagai konsultan 
sosial dalam bidang kehutanan, pertambangan, dan perkebunan.

6.1.2. Sutarman Gafur 

Peneliti ini menyandang gelar Ph. D. dalam Biologi Tanah dan Rehabilitasi Tanah dari 
Universitas Western Australia (2003), Master dalam Konservasi Tanah dan Air dari Universitas 
Tennessee, Knoxville, Tennessee, USA (1991), S1 Agronomi dari Fakultas Pertanian, 
Universitas Tanjungpura, Pontianak (1985). Kegiatan penelitian yang pernah dilakukannya 
termasuk prasurvei untuk perkebunan sawit di Kalimantan Barat (1986), bekerjasama 
dengan JICA untuk mengembangkan model dasar untuk mengembangkan sektor 
pertanian di kawasan Singbebas (Singkawang, Bengkayang, dan Sambas). Tahun 2002-
2003, memimpin proyek peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah 
perbatasan Kalimantan Barat – Malaysia Timur (2004), yang ditunjang sebuah Lembaga 
Sosial Masyarakat (LSM) nasional bernama Partnership di Jakarta. Yang bersangkutan juga 
menjadi anggota Badan Penelitian Kalimantan Barat sejak 2002 dan ditunjuk sebagai Ketua 
Badan Keamanan Pangan Kalimantan Barat sejak 2009.

6.1.3. Riduansyah 

Peneliti ini memiliki predikat Master dalam Ilmu Tanah dan Pengelolaan Air dari Universitas 
Brawijaya, Jawa Timur sejak tahun 1994. Selama lebih dari 15 tahun yang bersangkutan aktif 
sebagai tenaga ahli pengembangan komunitas pada berbagai subsektor pertanian seperti 
komunitas petani tradisional, komunitas pesisir laut, agroforestry, dan program pengentasan 
kemiskinan perkotaan di Kalimantan Barat. Yang bersangkutan juga berperan sebagai penilai 
dalam penyusunan Penilaian Dampak Lingkungan untuk lebih dari 100 dokumen konsesi 
perkebunan kelapa sawit, kegiatan eksploitasi pertambangan, hutan tanaman industri, dan 
hak pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Selama sepuluh tahun terakhir, peneliti 
ini telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penelitian tentang kebijakan publik untuk 
Pemerintan Daerah (Kabupten Sintang, Sanggau, Pontianak, Ketapang, Kayong Utara, dan 
Bengkayang), dan bekerjasama dengan lembaga luar negeri yaitu JICA, World Bank, dan 
DANIDA Denmark. 
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6.1.4. Nurjani 

Peneliti ini memiliki predikat Master Agronomi dari Universitas Ohio, Columbus, Ohio, USA 
sejak tahun 1996. Yang bersangkutan adalah Ketua Program Studi Agronomi Fakultas 
Pertanian Universitas Tanjungpura dan juga perwakilan dosen di senat universitas. 
Pengalaman penelitian yang dimilikinya termasuk kerja sama dengan pemerintah kabupaten 
Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan perencanaan strategis. Pada tahun 2005 
yang bersangkutan ikut ambil bagian dalam penulisan cetak biru pembangunan pertanian di 
Kabupaten Ketapang. Selain itu, yang bersangkutan juga menjadi penilai dalam penyusunan 
penilaian dampak lingkungan untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. 

6.1.5. Abdul Hamid A. Yusra 

Peneliti ini memiliki gelar Magister dalam Ilmu Manajemen Sumber Daya  Alam Lingkungan dari 
Institut Pertanian Bogor. Kegiatan pelatihan yang pernah diikutinya adalah: (1) Pengembangan 
agribisnis melalui “Pelatihan untuk fasilitator model koperasi Proyek Pengembangan Unit 
Pengelolaan Karet Rakyat (PPUPKR)”, (2) Fasilitator pelatihan perkebunan, (3) Pelatihan 
manajemen teknik dan asistensi komunitas. Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah 
dilaksanakannya mencakup: (1) Pelaksanaan metode PRA, (2) Pembangunan kewilayahan. 
Topik-topik penelitian yang sudah ditelitinya mencakup: (1) Master plan pengembangan 
peternakan di Kabupaten Kayong Utara, (2) Pembangunan wilayah di daerah aliran sungai 
(DAS) mikro Sebedang, (3) Identifikasi dan inventarisasi lahan bekas pertambangan, (4) 
Master plan wilayah agropolitan, dan (5) Persiapan DAS prioritas di Kalimantan Barat, dan 
(6) Evaluasi program untuk peternakan di Kalimantan Barat.

6.1.6. Ibrahim Isytar 

Peneliti ini memperoleh gelar Master Ilmu Ekonomi Pertanian dari Mexico State University, 
Las Cruces, New Mexico, USA. Dia pernah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen 
AMDAL di perusahaan kehutanan.

6.1.7. Novira Kusrini 

Peneliti ini memperoleh gelar Magister Manajemen Agribisnis dari Fakultas Pertanian 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2002, dan Doktor Sosial Ekonomi Pertanian 
dari universitas yang sama pada tahun 2009. Dia juga memiliki sertifikat AMDAL B sehingga 
berhak mengetuai evaluasi dan menulis laporan AMDAL. Pada saat ini, yang bersangkutan 
merupakan anggota Bhakti Ilmuwan Research and Community Centre (BIRCC).
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6.2. Tim Peneliti Provinsi Kalimantan Tengah

6.2.1. Salampak Dohong

Penanggungjawab penelitian Kalimantan Tengah  menyandang .gelar Doktor dalam bidang 
Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor (1999), Master dalam bidang Ilmu Tanah dari Institut 
Pertanian Bogor (1993), dan S1 dari Universitas dan bidang yang sama tahun 1987. Yang 
bersangkutan saat ini adalah  Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya dan 
menjadi dosen terbang di Hokkaido University sejak 1999. Selain itu yang bersangkutan 
adalah Staf Ahli di Kabupaten Katingan dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. 

6.2.2. Wilson Daud 

Peneliti ini memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Manajemen Agribisnis dari Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta (2002). Dia telah melakukan berbagai penelitian tentang kondisi 
sosial ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan sawit. 

6.2.3. Suharno 

Peneliti ini memperoleh gelar Master dalam Ilmu Ekonomi Pertanian (1986) dan gelar 
Doktor dalam disiplin Ilmu yang sama (1997) dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dia 
telah melakukan berbagai penelitian tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar 
perusahaan perkebunan. Pada tahun 2010 dia juga melakukan studi sosial dalam rangka 
kerja sama antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Fakultas Pertanian 
Universitas Palangkaraya.

6.2.4. Tri Prajawahyudo 

Peneliti ini memperoleh gelar Master of Science dalam Ilmu Ekstensi dan Komunikasi pada 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009). Dia memiliki pengalaman meneliti  lahan dan 
manajemen kebun, dan menjadi anggota Tim Kepakaran Pengelola DAS pada perusahaan 
perkebunan kelapa sawit.

6.2.5. Trisna Anggreini 

Peneliti ini memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Sosioekonomi Pertanian dari Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta (2009). Dia sudah melakukan beberapa kajian tentang karet alam, 
padi ladang, penyediaan pangan untuk penduduk kawasan gambut, profil industri rumahan, 
pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan perempuan pada industri 
rotan.
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6.2.6. Eddy Lion

Peneliti ini memperoleh gelar Master dan Doktor dalam Ilmu Sosiologi dari Universitas 
Merdeka Malang (2007). Pengalaman yang sudah dimilikinya mencakup sistem produksi 
tradisional, astronomi dan meteorologi tradisional, kawasan riparian Kalimantan Tengah, dan 
sistem perkawinan pada komunitas Dayak.

6.2.7. Yuni Erlina

Peneliti ini memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Sosioekonomi Pertanian dari Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta (2010). Dia sudah melakukan beberapa penelitian tentang karet 
lokal, strategi pemasaran beras, analisis ekonomi pendapatan rumah tangga dan analisis 
ekonomi bibit padi berkualitas tinggi pada tanah gambut.

6.2.8. Yusup Aguswan

Peneliti ini memperoleh gelar Magister of Science dalam Ilmu Geographic Information 
System (GIS) tahun 2008 dari Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
(2008). Dia juga telah mengikuti kajian-kajian tentang AMDAL dan kawasan NKT.

6.2.9. Yuprin A. Dehen 

Peneliti ini memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertanian dari Universitas Brawijaya 
Malang (1993). Pengalaman meneliti yang dimilikinya meliputi kajian ketaatan hukum 
pada perusahaan perkebunan besar di Kalimantan Tengah dan penilaian dampak sosial  
perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

6.2.10. Budya Satata 

Peneliti ini memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Nutrisi dan Pakan Ternak dari 
Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (1992). Pengalaman meneliti yang dimilikinya 
termasuk nilai nutrisi pada kayambang (Salvinia auriculata), pengolahan batang padi dengan 
amonia (NH3) sebagai pakan ternak, produktivitas tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth) 
pada tanah gambut dan podzolic merah kuning, dan penggunaan limbah cair perkebunan 
sawit untuk tanaman jagung sebagai relay cropping dan intercropping.

6.2.11. Yulianto

Peneliti ini memperoleh gelar S1 dalam Ilmu Ekonomi Pembangunan dari Universitas 
Palangkaraya (1988). Pengalaman meneliti yang dimilikinya termasuk studi sosioekonomi 
pertanian pada berbagai perkebunan skala kecil di Kalimantan Tengah, peran industri hulu 
dalam pemasaran karet lokal, dan pengaruh mobilitas tenaga kerja pada industri pengolahan 
kayu.
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1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2009/10, dalam laporannya Greenpeace melontarkan tuduhan bahwa “Sinar 
Mas Group” telah menyebabkan berbagai masalah, di antaranya konflik sosial terkait hak 
atas tanah dan sumber daya alam melalui perluasan perkebunan.

Beberapa anak perusahaan GAR dan SMART disebutkan sebagai bagian dari Sinar Mas. 
Namun , sebenarnya GAR dan SMART adalah perusahaan yang berbadan hukum tersendiri 
dan bukan anak perusahaan dari Sinar Mas karena Sinar Mas tidak mengacu pada entitas 
bisnis mana pun dan tidak berbadan hukum, tetapi hanya semacam merk dagang atau 
panggilan umum saja.

Untuk menanggapi tudingan Greenpeace tersebut, SMART menunjuk 2 lembaga sertifikasi 
terkemuka, yaitu Control Union Certifications (CUC) dan British Standard Institute (BSI) 
Group, yang bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk 
melakukan Kajian Verifikasi Independen (IVEX: Independent Verification Exercise).

Terkait dengan isu-isu sosial, Laporan IVEX yang diterbitkan pada 10 Agustus 2010 
menyimpulkan bahwa:

Tidak ada bukti konflik terkait proses perolehan lahan. Namun demikian, tidak ada •	
catatan mengenai diskusi partisipatif dengan pemilik lahan sebelumnya selama proses 
kompensasi. Tidak terdapat bukti kehadiran pihak ketiga yang independen selama 
berlangsungnya diskusi dengan pemilik lahan. Ketika terbukti ada pertemuan, tampaknya 
yang hadir terdiri atas pegawai SMART, pemilik lahan, dan Camat yang berperan 
sebagai saksi pembayaran ganti rugi dan tidak berperan aktif dalam perundingan. Tidak 
terdapat bukti yang jelas bahwa pemilik lahan memperoleh penjelasan tentang untung-
rugi mempertahankan lahan atau menyerahkannya. Sejumlah pemilik lahan yang 
diwawancarai menyatakan bahwa tidak ada paksaan dari SMART untuk menyerahkan 
lahan mereka. 
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Wawancara dengan masyarakat setempat mendukung pendapat bahwa perkebunan •	
memiliki dampak positif pada masyarakat. Terdapat sejumlah rujukan yang menyatakan 
ada perbaikan dalam infrastruktur dan kehidupan. Meskipun demikian, jumlah wawancara 
yang dilakukan kurang memadai untuk membuktikan bahwa tidak ada dampak sosial 
yang negatif terhadap masyarakat. Tim IVEX berpendapat bahwa guna memperoleh 
kesimpulan yang lebih konklusif, SMART perlu melakukan penelitian terpisah secara 
lebih mendalam.

SMART menerima dengan baik saran-saran dalam Laporan IVEX tersebut dan setuju untuk 
melakukan studi yang lebih mendalam. 

Khusus kajian sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebun kelapa sawit, 
maka dibentuklah Tim Peneliti yang terdiri dari peneliti-peneliti dari Fakultas Pertanian 
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Fakultas Pertanian 
Universitas Palangkaraya, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. 
Studi sosial ini merujuk pada 3 kriteria RSPO yang digunakan oleh Tim IVEX dan mencakup 
8 konsesi sesuai dengan Laporan IVEX.SMART menerima dengan baik saran-saran dalam 
Laporan IVEX tersebut dan setuju untuk melakukan studi yang lebih mendalam.

Khusus kajian sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebun kelapa sawit, 
maka dibentuklah Tim Peneliti yang terdiri dari peneliti-peneliti dari Fakultas Pertanian 
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Fakultas Pertanian 
Universitas Palangkaraya, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan kronologi peristiwa yang dipaparkan dalam latar belakang serta berkaitan 
dengan saran yang tertuang dalam Laporan IVEX dan surat dari RSPO Grievance Panel, 
masalah-masalah yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah:

(1) RSPO mempertanyakan apakah SOP SMART telah merujuk dengan baik Kriteria RSPO 
2.3, 7.5, dan 7.6.

(2) Temuan IVEX menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan operasional 
perusahaan dengan Kriteria RSPO 2.3, 7.5, dan 7.6 serta Kriteria 7.3 sebagai tambahan. 
Laporan IVEX hanya berfokus pada tiga Kriteria, tetapi RSPO Grievance Panel dan 
SMART menambahkan Kriteria 7.3 karena Kriteria 7.5 membahas tentang penanaman 
baru yang diatur lebih lanjut pada Kriteria 7.3.



Pendahuluan

20

1.3. Tujuan

Tujuan studi ini:

(1)  Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan antara SOP SMART dengan 
Kriteria RSPO 2.3, 7.3, 7.5, dan 7.6.

(2)  Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan ketidakpatuhan antara kegiatan operasional 
lapangan dengan SOP SMART. 

(3)  Mengidentifikasi dampak sosial operasi SMART pada masyarakat sekitar, terkait dengan 
pelaksanaan Kriteria RSPO 2.3, 7.3, 7.5, dan 7.6.

(4)  Mengidentifikasi pelaksanaan Kriteria RSPO 7.3 terutama yang terkait dengan NKT5 
dan NKT6, sesuai dengan Kriteria RSPO 7.5 mengenai penanaman baru.

(5)  Merekomendasikan perbaikan terhadap SOP SMART dengan mengacu pada Kriteria 
2.3, 7.3, 7.5 dan 7.6.

1.4. Kerangka Teori

Tim Peneliti berupaya mengumpulkan data dan membuat analisis mengenai berbagai aspek 
pembangunan perkebunan sawit milik SMART di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan 
Tengah. Hasilnya akan dipergunakan oleh SMART untuk menyikapi secara positif keluhan 
RSPO Grievance Panel tentang kinerja perkebunan SMART. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
Tim Peneliti mempelajari berbagai dokumen seperti Kriteria RSPO 2.3, 7.3, 7.5, dan 7.6, 
SOP SMART, Laporan IVEX, serta dokumen-dokumen persetujuan tentang akuisisi lahan 
antara perusahaan dan pemilik lahan setempat.

Kepatuhan terhadap Kriteria RSPO tersebut akan dinilai melalui temuan dari kajian lapangan 
yang dilaksanakan di wilayah perusahaan yang dipermasalahkan. Sesuai saran yang 
tercantum dalam Laporan IVEX, SMART mengambil inisiatif untuk melakukan kajian sosial, 
bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura di Pontianak dan Fakultas 
Pertanian Universitas Palangkaraya di Palangkaraya. Tim Peneliti juga meneliti lebih lanjut 
Kriteria 7.5 tentang “penanaman baru”, dan melihat kesesuaiannya dengan arahan Kriteria 
7.3, terutama yang terkait dengan NKT5 dan NKT6.

Pada tahap perencanaan, hubungan antara berbagai komponen terkait hanya dapat 
diprediksi. Sementara itu, keadaan sebenarnya di lapangan dapat dibaca pada Bab 3 tentang 
Temuan Lapangan. Gambaran tentang hubungan berbagai komponen yang menjadi lingkup 
kajian ini tertera pada Gambar 1.1.
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1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi Studi

Berikut ini ini adalah 8 konsesi yang dikaji sesuai dengan laporan IVEX:

1.5.1.1. Provinsi Kalimantan Barat

(1) PT Kartika Prima Cipta (KPC) berada di Kecamatan Semitau dan Nanga Suhaid, 
Kabupaten Kapuas Hulu.

(2) PT Kencana Graha Permai (KGP) berada di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.
(3) PT Agrolestari Mandiri (ALM) berada di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten 

Ketapang.

1.5.1.2. Provinsi Kalimantan Tengah

(1)  PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) berada di Kecamatan Danau Sembuluh, Danau 
Saluluk, dan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan.

(2)  PT Tapian Nadenggan (TN) berada di Kecamatan Hanau, Danau Saluluk, dan Batu 
Ampar, Kabupaten Seruyan.

(3)  PT Satya Kisma Usaha (SKU) berada di Kecamatan Arut Selatan dan Pangkalan Lada, 
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Gambar 1.1. Hubungan berbagai komponen kajian
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(4)  PT Mitrakarya Agroindo (MKA) berada di Kecamatan Batu Ampar dan Seruyan Tengah, 
Kabupaten Seruyan.

(5)  PT Buana Adhitama (BAT) berada di Kecamatan Bukit Sentuai, Mentaya Hulu, dan 
Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.5.2. Sumber Data Primer

(1) Petani plasma (petani yang mengikuti program plasma perkebunan SMART). 
(2) Masyarakat bukan plasma (petani yang tidak mengikuti program perkebunan SMART, 

termasuk petani, pedagang, pemilik toko/warung, dan lain-lain).
(a) Tokoh informal (tokoh adat, tokoh agama, tokoh pedagang, tokoh wanita, dan tokoh 

pemuda). 
(b) Pimpinan formal (kepala dusun, kepala desa, sekretaris desa, camat dan staf 

kecamatan).
(3) Tim Pembinaan dan Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) dan Satuan Tugas 

Pembangunan Kebun Kecamatan (SPK).
(4) Staff perusahaan perkebunan.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data 

Studi ini menggunakan 5 metode pengumpulan data: (1) Diskusi Kelompok Terfokus (DKF); 
(2) Wawancara Mendalam; (3) Wawancara Berstruktur; (4) Observasi Lapangan, dan (5) 
Pengumpulan Data Sekunder. Tiga di antara lima metode pengumpulan data tersebut, 
lengkap dengan sumber data masing-masing, tergambar dalam matriks berikut:

Metode Pengumpulan Data Sumber Data Primer

Diskusi Kelompok Terfokus (1) Petani plasma
(2) Masyarakat nonplasma:

(a) Petani Sawit 
(b) Pedagang
(c) Pemilik toko/warung
(d) Langganan perusahaan perkebunan yang lain

Wawancara Mendalam (1) Ketua adat
(2) Tokoh agama
(3) Tokoh pedagang
(4) Tokoh perempuan
(5) Tokoh pemuda
(6) Pimpinan perusahaan perkebunan 

Wawancara Berstruktur (1) Kepala Dusun
(2)   Kepala Desa
(3) Sekretaris Desa
(4) TP3K 
(5) Gugus Tugas SPK 
(6) Staff Kecamatan
(7) Staff perusahaan perkebunan
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1.5.3.1. Diskusi Kelompok Terfokus (DKF)

DKF adalah metode pengumpulan data kualitatif mengenai sikap dan opini kelompok-
kelompok (petani plasma dan nonplasma) berkenaan dengan isu-isu (tujuan studi) yang 
disarankan oleh inisiator (Tim Peneliti). Diskusi harus dihadiri oleh aparat pemerintahan 
setempat sebagai pengawas, misalnya staf Kantor Kecamatan, Kepala Desa, Sekretaris 
Desa, atau Kepala Dusun. Tim Peneliti menugaskan seorang moderator, seorang pencatat, 
serta menyediakan peralatan pembantu yang diperlukan seperti kamera, alat perekam, dan 
alat tulis. Sesuai kebiasaan setempat, pada saat diskusi berlangsung disediakan minuman 
serta makanan ringan. Secara teoritis, setiap sesi DKF diikuti 4-12 peserta dengan toleransi 
maksimum 20% (maksimum 15 orang).

Peserta DKF dipilih dengan metode sample cluster bertingkat. Mula-mula Tim Peneliti 
memilih desa dan/atau dusun yang mewakili wilayah perusahaan, kemudian menentukan 
individu yang akan dijadikan peserta DKF. Proses penentuan kelompok DKF ini terdiri atas 
beberapa tahap: (1) Dari desa yang menyerahkan lahan kepada perusahaan dipilih minimal 
20% sampel acak; (2) Dari dusun yang terdapat di masing-masing desa dipilih minimal 20% 
sampel sebagai lokasi DKF; (3) Dari masing-masing sampel area dipilih sampel individu 
secara acak. 

Adaptasi metode di lapangan dilakukan langsung oleh Tim Peneliti dengan memperhatikan 
situasi dan kondisi lapangan. Salah satu adaptasi yang perlu dilakukan adalah pengumpulan 
sampel secara acak (random sampling). Metode random sampling tergantung pada asumsi 
homogenitas subjek studi, yaitu bahwa semua dusun memiliki kedua tipe petani tersebut 
dan bahwa semua petani ada dan bersedia mengikuti kegiatan DKF. Kenyataannya, ada 
dusun yang tidak memiliki petani plasma sehingga sampel terpaksa diambil dari dusun lain 
secara purposive. Bahkan jika suatu dusun dianggap tidak prospektif, hanya sampel desa 
yang diambil. 

Pengertian dusun hanya ada di Kalimantan Barat sedangkan di Kalimantan Tengah khususnya 
di lokasi penelitian tidak ada. Dalam satu desa terdapat beberapa dusun. 

Guna menjaga keseragaman di seluruh lokasi penelitian, studi ini memutuskan untuk 
mengambil peserta DKF berdasarkan desa. Pilihan ini dianggap dapat diterima mengingat 
sulitnya mencapai pemukiman kecil yang tersebar dan menemukan calon peserta DKF di 
antara warga masyarakatnya. 

Penelitian ini secara total mengadakan 32 DKF di 28 desa atau 55% dari 51 desa yang 
dikaji. Diskusi kelompok dihadiri 350 peserta atau rata-rata 11 peserta per DKF. Berdasarkan 
jumlah sampel di atas, Tim Peneliti meyakini bahwa informasi yang diperlukan untuk analisis 
ini sudah memadai. Topik yang dibahas dalam DKF tercantum dalam Lampiran 1.
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1.5.3.2.  Wawancara Mendalam

“Metode ini memungkinkan diskusi secara pribadi yang dapat menjurus kepada peningkatan 
pemahaman kepada pikiran, perasaan, dan perilaku orang berkenaan dengan isu-isu penting...” 
(Boyce dan Neale, 2006). Pewawancara sudah memiliki daftar topik sebagai pedoman yang 
selama melaksanakan wawancara dengan informan. Pewawancara mempunyai kebebasan 
penuh untuk menentukan cara memperkenalkan topik dan pertanyaan apa yang akan 
ditanyakan, kecuali dalam hal etika interaksi tatap muka. 

Wawancara Mendalam pada 8 perusahaan yang diteliti mencakup 136 orang, terdiri atas 
pimpinan atau tokoh-tokoh informal. Topik-topik wawancara mendalam yang berhubungan 
dengan penelitian ini tercantum dalam Lampiran 2. 

1.5.3.3.  Wawancara Berstruktur 

“Wawancara Berstruktur adalah wawancara yang mengacu pada daftar pertanyaan yang 
dipersiapkan sebelumnya mengenai topik-topik yang dipilih dengan teliti” (http://www.
sociology.org.uk/methsi.pdf). Dalam penelitian ini tidak disusun pertanyaan secara khusus 
tetapi hanya daftar butir-butir yang menjadi panduan pertanyaan bagi pewawancara. 
Pewawancara diperkenankan memberikan penjelasan mengenai tujuan pertanyaan, tetapi 
membebaskan informan untuk menentukan jawabannya. 

Jumlah tokoh-tokoh pimpinan formal yang diwawancarai dengan metode ini pada                                
8 perusahaan yang diteliti ada 202 orang. Daftar butir-butir panduan pertanyaan yang akan 
digunakan dalam wawancara dalam menerapkan teknik ini tercantum dalam Lampiran 3.

1.5.3.4.  Pengumpulan Data Sekunder

Kegiatan ini mencakup pengumpulan data dan dokumen dari kantor pemerintah dan SMART 
serta anak-anak perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Dari kantor pemerintah diperoleh 
data statistik umum dan data tentang perkebunan kelapa sawit. Dari SMART diperoleh 
dokumen perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Standar Operasional 
Prosedur  (SOP) Perolehan Hak Atas Tanah, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan 
Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (RPP-NKT), SOP Ganti Rugi, SOP Identifikasi dan 
Manajemen NKT, dokumen sosialisasi, dokumen pembayaran ganti rugi, peta-peta lokasi, 
dokumen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility 
(CSR), dan lain-lain.
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1.5.3.5. Observasi Lapangan

Observasi Lapangan digunakan untuk membantu peneliti memahami kondisi lokasi 
studi dan kondisi umum masyarakat yang diteliti. Pemahaman ini sangat diperlukan 
untuk mengungkapkan bagaimana masyarakat setempat memperoleh kesempatan dan 
menghadapi berbagai hambatan ketika memutuskan mengikuti skema perkebunan, serta 
memahami perilaku mereka dalam hal menerima atau menolak kehadiran perusahaan 
(Babbie, 1983 dan Baily, 1978). Daftar acuan observasi tercantum pada Lampiran 4.

1.5.3.6. Analisis Data

Lima metode pengumpulan data yang dijelaskan sebelumnya (DKF, Wawancara Mendalam, 
Wawancara Berstruktur, Pengumpulan Data Sekunder, dan Observasi Lapangan) saling 
melengkapi dan diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian. Semua data yang terkumpul 
dianalisis dengan metode analisis kualitatif (Miles dan Huberman, 1984). Metode analisis 
kualitatif dipandang lebih bermanfaat bagi upaya verifikasi kesesuaian perilaku dan tindakan 
dengan Prinsip dan Kriteria RSPO, pokok-pokok permasalahan, serta tujuan studi ini. 
Metode ini mengandalkan penjelasan logika verbal serta pemikiran kritis untuk menjelaskan 
pola dan hubungan antara fakta-fakta dan proses yang diperoleh dari pengumpulan data di 
lapangan.  

1.6. Tim Peneliti dan Kualifikasi Akademis

Lokasi penelitian ini terletak di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi  Kalimantan Tengah. 
Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 3 lokasi (3 PT) dan di Provinsi Kalimantan Tengah 
terdiri atas 5 lokasi (5 PT). Masing-masing lokasi diteliti oleh Tim Peneliti yang berbeda 
dengan susunan sebagai berikut.

Tabel 1.1. Tim Peneliti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

No Nama Kedudukan Disiplin Ilmu
Lokasi/

Perusahaan

1 Dr.Ir. Sutarman Gani, M.Sc Penanggung 
Jawab Konservasi Tanah Kalimantan 

Barat

2 Prof. Dr. Salampak Dohong Penanggung 
Jawab Ilmu Tanah Kalimantan 

Tengah

3 Prof. (Em) Drs. Syamsuni 
Arman, MA, Ph.D.

Koordinator 
Peneliti

Ilmu Administrasi & 
Antropologi/Ekologi 
Manusia

Kalimantan 
Barat  dan  
Tengah

Provinsi Kalimantan Barat

4 Ir. Riduansyah, M.P Peneliti Manajemen Tanah dan 
Air PT KPC

5 Ir. A. Hamid A Yusra, M.S Peneliti Lingkungan Sosial PT KPC

6 Ir. Nurjani, M.Sc Peneliti Agronomi PT KGP
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7 Ir. Ibrahim Isytar, M.Sc Peneliti Sosial Ekonomi 
Pertanian PT KGP

8 Dr. Ir. Sutarman Gani, M.Sc Peneliti Konservasi Tanah PT ALM

9 Dr. Novira Kusrini, S.P, M.Sc. Peneliti Sosial Ekonomi 
Pertanian PT ALM

Provinsi Kalimantan Tengah

10 Dr. Ir. Suharno, M.P Peneliti Sosial Ekonomi 
Pertanian PT BAP

11 Drs. Yulianto Peneliti Ekonomi PT BAP

12 Ir. Wilson Daud, M.S Peneliti Agribisnis PT TN

13 Ir. Yuni Erlina, M.Sc Peneliti Sosioekonomi 
Pertanian PT TN

14 Trisna Anggraini, S.P, M.P Peneliti Sosial Ekonomi 
Pertanian PT SKU

15 Yuprin A. Dehen, S.P, M.P Peneliti Sosial Ekonomi 
Pertanian PT SKU

16 Tri Prajawahyudo, S.P, M.Sc Peneliti Sosiologi Pedesaan PT MKA

17 Yusuf Aguswan, S.Hut, M.P. Peneliti Manajemen Lahan PT MKA

18 Prof. Dr. Edy Lion, M.Pd. Peneliti Sosiologi PT BAT

19 Ir. Budya Satata, M.S Peneliti Agronomi PT BAT

Tiap-tiap Tim Peneliti, baik yang bertugas di Provinsi Kalimantan Barat maupun di Provinsi 
Kalimantan Tengah dibantu oleh 2 orang Asisten lapangan. Asisten lapangan tersebut terdiri 
dari mahasiswa Fakultas Pertanian semester akhir yang memiliki index prestasi rata-rata 
≥ 3.00, dan bersedia bekerja secara penuh sebagai asisten lapangan untuk masa 2 bulan 
penuh. Selain dari itu, 2 orang asisten teknis dipekerjakan selama 4 bulan, satu orang sebagai 
operator komputer dan satu orang sebagai tenaga pemetaan.

Susunan Tim Peneliti untuk Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah 
tersebut tercantum dalam Gambar 1.2..
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1.7. Jadwal Kegiatan Kajian

Menurut rencana, kajian ini dilaksanakan dalam waktu 4 bulan atau 120 hari, dimulai sejak 
kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun rincian kegiatan selama periode 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3. di bawah ini.

Gambar 1.2. Susunan Tim Peneliti Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
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Pada prakteknya, karena berbagai alasan, jadwal kajian tidak terlaksana dengan tepat waktu. 
Salah satu hambatannya adalah komunikasi. Setiap tahapan kajian harus dikomunikasikan 
antara dua provinsi di Kalimantan, induk perusahaan di Jakarta, serta stakeholder di 
Singapura. Proses itu memakan banyak waktu dan akhirnya membuat penyelesaian kajian 
tertunda. Kunjungan lapangan yang seharusnya selesai bulan Januari 2011 baru berakhir 
bulan Maret 2011. 

Masalah lain adalah penjadwalan kunjungan lapangan. Rencana kunjungan harus 
disesuaikan dengan kesiapan perusahaan di lokasi yang tersebar di delapan perusahaan, 
di 5 kabupaten, dan di 2 provinsi yang letaknya cukup berjauhan. Meski terdapat berbagai 
hambatan, kunjungan lapangan berjalan lancar dan semua pihak yang dihubungi memberikan 
perhatian yang memuaskan.
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TINJAUAN PUSTAKA 2

Saat ini perkebunan kelapa sawit sedang mengalami masa keemasan yang ditandai 
dengan makin meningkatnya luas areal perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2005, luas 
areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia baru mencapai 5.453.817 Ha, sedangkan pada 
tahun 2009 telah meningkat menjadi 7.508.023 Ha (PPKS, 2009). Laju pertumbuhan areal 
perkebunan kelapa sawit yang begitu cepat telah menimbulkan perdebatan mengenai 
untung-rugi pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi serta 
dampaknya pada kelestarian lingkungan hidup. Perdebatan tersebut diduga masih akan 
terus berlangsung sampai masa yang akan datang.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan asosiasi non-profit yang menyatukan 
pihak-pihak terkait dari tujuh sektor dalam industri kelapa sawit, yakni produsen minyak 
kelapa sawit, pemroses atau pedagang kelapa sawit, manufaktur barang-barang konsumen, 
pengecer, bank dan investor, LSM lingkungan serta LSM sosial untuk mengembangkan dan 
menerapkan standar global untuk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan (RSPO, 2008). 
RSPO telah menetapkan pedoman yang harus diikuti oleh perusahaan perkebunan sawit 
yang menjadi anggotanya, pedoman tersebut diberi nama “Code of Conduct” dan “The 
Principles and Criteria of the Roundtable on Sustainable Palm Oil”. Kedua dokumen tersebut 
sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Tata Tertib untuk Anggota RSPO” 
dan “Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan”. 
Semua anggota RSPO tersebut wajib melaksanakan kegiatan mereka dengan memperhatikan 
secara ketat ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam kedua dokumen tersebut. 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan RSPO tersebut, perusahaan perkebunan 
sawit perlu memahami dasar-dasar dan prinsip-prinsip lingkungan hidup, sifat-sifat lahan 
yang terkait dengan berbagai ekosistem seperti hutan, daerah aliran sungai (DAS), danau, 
dan lain-lain, serta memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan 
dengan hak atas lahan baik hak legal maupun hak tradisional. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan tersebut dipaparkan pada bagian berikut.
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2.1. Ekosistem Hutan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, istilah kehutanan 
diartikan sebagai sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, 
dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sedangkan pengertian hutan dalam 
UU ini berarti suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 
hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu 
dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan fungsi utamanya, hutan dapat dibedakan menjadi hutan konservasi, hutan 
lindung, dan hutan produksi. Kegiatan pada hutan konservasi menyangkut pengelolaan dan 
pemanfaatan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar taman nasional, 
mobilitas alami, suaka marga satwa, taman hutan raya, cadangan alam, dan perlindungan 
hutan, dan lain-lain. Hutan konservasi terdapat di daratan dan perairan dan terdiri atas: 
(1) Suaka marga satwa termasuk cadangan alam dan kehidupan liar; (2) Pelestarian alam 
termasuk taman nasional, taman hutan raya, taman rekreasi, dan taman berburu  (http://
www.dephut.go.id.).

Hutan lindung memiliki fungsi utama melindungi lingkungan. Pada umumnya hutan jenis ini 
terdapat di kawasan pegunungan untuk menjaga keseimbangan lereng, mencegah longsor, 
dan memelihara kualitas air. Di kawasan pesisir, hutan lindung berfungsi melindungi bukit 
pasir. Hutan produksi adalah hutan yang berfungsi sebagai tempat menghasilkan berbagai 
macam  hasil hutan  (UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999).

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, 
melainkan juga banyak menyimpan potensi nonkayu yang dapat diambil manfaatnya oleh 
masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai ekosistem, hutan 
memiliki banyak peranan: menyediakan sumber air, menghasilkan oksigen, menjadi tempat 
hidup berjuta flora dan fauna, menyeimbangkan lingkungan, serta mencegah timbulnya 
pemanasan global. Sebagai penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu 
kawasan yang sangat penting karena hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman 
(White, 1994).

2.1.1. Hutan Primer

Hutan primer (primary forest) adalah hutan yang telah mencapai umur lanjut dan memiliki 
ciri struktural tertentu sesuai dengan kematangannya; serta dengan demikian memiliki sifat-
sifat ekologis yang unik. Pada umumnya, hutan primer berisi pohon-pohon besar berumur 
panjang, berseling dengan batang-batang pohon mati yang masih tegak, tunggul, serta 
kayu-kayu rebah. Robohnya kayu-kayu tersebut biasanya membentuk celah atau rumpang 
tegakan, yang memungkinkan masuknya cahaya matahari ke lantai hutan, dan merangsang 
pertumbuhan vegetasi lapisan bawah (White, 1994). Hutan primer yang minim gangguan 
manusia biasa disebut hutan perawan (virgin forest). 
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Badan Planologi Kehutanan (2008), mengartikan hutan primer sebagai seluruh ketampakan 
hutan di daerah pantai, daerah rawa, termasuk rawa gambut, dataran rendah, perbukitan, 
serta pegunungan yang belum menampakkan kegiatan penebangan, termasuk vegetasi 
rendah alami yang tumbuh di atas batuan masif. Selanjutnya, Collins (2004) menyatakan 
bahwa hutan primer adalah hutan dengan tutupan pepohonan alami sebelum lingkungannya 
berubah akibat aktivitas manusia.

2.1.2. Hutan Sekunder

Istilah hutan sekunder (secondary forest) telah digunakan dalam nomenklatur ilmiah 
paling tidak sejak tahun 1950-an. Hutan yang terdiri dari jenis-jenis pohon lokal biasanya 
didefinisikan sebagai hutan atau hutan alami, tanpa mempedulikan apakah hutan tersebut 
merupakan hutan primer, hutan bekas tebangan, atau hutan hasil regenerasi. 

Hutan sekunder memiliki pengertian yang bermacam-macam. White (1994) menyatakan 
hutan sekunder adalah hutan hasil regenerasi (pemulihan) setelah sebelumnya mengalami 
kerusakan ekologis yang cukup berat; misalnya akibat pembalakan, kebakaran hutan, 
ataupun bencana alam. Hutan sekunder umumnya pelan-pelan dapat pulih kembali menjadi 
hutan primer. Tergantung pada kondisi lingkungannya, pemulihan ini akan memakan waktu 
beberapa ratus hingga beberapa ribu tahun lamanya. Hutan kayu daun-lebar di Amerika 
Serikat bagian Timur dapat pulih kembali menjadi hutan primer dalam satu atau dua generasi 
tumbuhan, atau antara 150-500 tahun.

Definisi mengenai ”Hutan Sekunder” berdasarkan berbagai ciri dan faktor pembentukannya 
adalah sebagai berikut :

(1) Seluruh ketampakan hutan di daerah pantai, daerah rawa, termasuk rawa gambut, 
dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan yang telah menampakkan bekas 
penebangan (ketampakan alur pembalakan dan bercak bekas penebangan). Bekas 
penebangan yang parah tetapi tidak termasuk areal HTI, perkebunan atau pertanian 
dimasukkan dalam lahan terbuka (Badan Planologi Kehutanan, 2008).

(2) Terjadinya interupsi dari penutupan hutan yang kontinyu dan ketergantungan dari luar 
dalam pembentukan hutan kembali. Ciri-ciri ini dapat dikenali pada struktur dan/atau 
komposisi vegetasi hutan  (Primack and Corlett, 2005).

(3) Pertumbuhan kembali hutan setelah dilakukan pembalakan akan menjadi lebih cepat 
apabila terdapat banyak permudaan tingkat semai dan pancang yang akan terus 
berkembang jika terkena sinar matahari (Allaby, 2006).

(4) Pertumbuhan alami hutan setelah terjadinya perubahan lingkungannya sebagai akibat 
dari kebakaran hutan dan aktivitas pembalakan (Collins, 2004)
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2.1.3. Ekosistem dan Spesies Langka/Terancam Punah

Ekosistem hutan dapat berstatus langka atau terancam karena faktor alami yang membatasi 
penyebarannya (seperti hutan karst yang hanya terdapat di atas batu kapur) atau karena 
perubahan tutupan lahan dan degradasi yang disebabkan manusia. Tindakan pengelolaan 
yang diterapkan perusahaan harus menjamin terpeliharanya proses ekologi alami di seluruh 
ekosistem, terutama ciri khas ekosistemnya. Untuk menentukan apakah ekosistem tertentu 
masuk kategori langka atau terancam punah, diperlukan penilaian terhadap seluruh unit 
biofisiografis dengan menggunakan proses sistematik yang membandingkan kondisi serta 
luas hutan pada masa lampau (menurut sejarahnya), kondisi sekarang dan kondisi pada 
masa depan. 

Program pemetaan RePPProT (Regional Physical Planning Programme for Transmigration) 
yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada tahun 1980-an telah mendefinisikan dan 
memetakan 414 sistem lahan di seluruh Indonesia yang memadukan faktor-faktor topografi, 
geologi, iklim, hidrologi/tata air, tanah, serta organisme dengan cara tertentu. Klasifikasi 
sistem lahan RePPProT dapat dikombinasikan dengan peta penutupan lahan, sementara 
topografi digunakan untuk menghasilkan perkiraan penyebaran tipe ekosistem, luasan 
lampau dan sekarang di wilayah Kalimantan dan Sumatera (Konsorsium Revisi HCV Toolkit 
Indonesia, 2008).

Spesies langka memiliki risiko punah yang tinggi, oleh karena itu, masing-masing individu 
berperan penting sebagai sumber/tonggak penerus penyelamatan spesies tersebut. 
Seluruh lapisan masyarakat, termasuk perusahaan, dituntut untuk bertanggung jawab dan 
mengambil tindakan pro-aktif serta positif. Data dan informasi yang berhubungan dengan 
keanekaragaman hayati dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dari Redlist Data 
Book International Union for Conservation of Nature (IUCN), Convention on International 
Trade in Endangered Species (CITES), dan berbagai peraturan serta undang-undang lain 
yang relevan. Selain itu, penting pula mencari dan mengumpulkan bermacam-macam data 
dari berbagai penelitian pihak lain tentang keanekaragaman hayati setempat (Konsorsium 
Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008).

2.2. Wilayah Riparian

Wilayah riparian adalah mintakat peralihan antara sungai dan daratan. Wilayah ini memiliki 
karakter khas karena perpaduan lingkungan perairan dan daratan. Salah satu contoh: 
komunitas tumbuhan pada mintakat ini adalah tumbuhan yang beradaptasi dengan perairan, 
yakni jenis-jenis tumbuhan hidrofilik yang dikenal sebagai vegetasi riparian. Istilah riparian 
berasal dari bahasa Latin “ripa”, yang berarti “tepian sungai”. Mintakat riparian bersifat 
penting dalam ekologi, pengelolaan lingkungan, dan rekayasa sipil, terutama karena 
peranannya dalam konservasi tanah, keanekaragaman hayati, serta pengaruhnya terhadap 
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ekosistem perairan. Bentuk fisik mintakat ini bermacam-macam, dapat berupa hutan 
riparian, paya-paya, aneka bentuk lahan basah, ataupun tak bervegetasi. Istilah-istilah 
teknis seperti sempadan sungai dan kakisu (kanan-kiri sungai) mengacu kepada mintakat 
ini, meski pengertiannya tak sepenuhnya sama. Dari sudut sosial, kawasan riparian banyak 
berpengaruh bagi nilai-nilai kehidupan masyarakat di sekitarnya. Wilayah tepian sungai yang 
bervegetasi baik sering dijadikan taman tempat bersantai dan berinteraksi bagi penduduk, 
terutama di perkotaan. Taman dan hutan kota semacam ini biasa dijadikan tempat rekreasi 
harian, bersepeda, memancing, berperahu, dan lain-lain. Pemandangan sungai yang indah, 
terutama pada waktu malam di daerah perkotaan, membuat banyak restoran dibangun di 
tepian air (Wikipedia, 2011). 

DAS dapat dipandang sebagai sistem alami yang menjadi tempat berlangsungnya proses 
biofisik hidrologis maupun kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang kompleks. 
Proses biofisik hidrologis DAS merupakan proses alami sebagai bagian dari daur hidrologi 
atau sebagai siklus air. Sedangkan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat 
merupakan bentuk intervensi manusia terhadap sistem alami DAS, misalnya pengembangan 
lahan kawasan budidaya (Peraturan Ditjen RLPS Dephut No. 04 tahun 2009).

Ekosistem DAS merupakan sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen yang 
saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan. Ekosistem DAS biasanya dibagi menjadi 
daerah hulu, tengah, dan hilir. Daerah hulu DAS dicirikan sebagai daerah konservasi. 
Daerah ini mempunyai kerapatan drainase tinggi serta lerengan besar (lebih dari 15%). DAS 
bagian tengah merupakan transisi dari DAS hulu menuju DAS hilir yang merupakan daerah 
pemanfaatan dengan kerapatan drainase lebih kecil serta lerengan kecil (kurang dari 8%) 
(Asdak, 1995).

Pengelolaan DAS yang baik diharapkan dapat menjamin tercapainya pembangunan 
berkelanjutan. Pembangunan dikatakan berkelanjutan apabila pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya alam saat ini masih menjamin fungsi ekologis dan sosial ekonomi budaya 
masyarakat pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, peningkatan fungsi kawasan 
budidaya memerlukan perencanaan terpadu yang sejalan dengan tujuan pengelolaan DAS, 
seperti : (1) erosi tanah terkendali, (2) hasil air optimal, dan (3) produktivitas serta daya 
dukung lahan terjaga. Dengan demikian degradasi lahan dapat terkendali dan kesejahteraan 
masyarakat dapat terjamin (Peraturan Ditjen RLPS Dephut No. 04 tahun 2009). 

Danau/situ/waduk/embung adalah salah satu sumber air tawar yang menunjang kehidupan 
semua makhluk hidup dan kegiatan sosial ekonomi manusia. Ketersediaan sumber daya 
air mempunyai peran yang sangat mendasar untuk menunjang pengembangan ekonomi 
wilayah. Sumber daya air yang terbatas di suatu wilayah mempunyai implikasi kepada 
kegiatan pembangunan yang terbatas. Hal ini pada akhirnya menghambat pertumbuhan 
ekonomi dan memperlambat tercapainya kemakmuran rakyat. Air danau/waduk/embung 
antara lain dimanfaatkan sebagai sumber baku air minum, air irigasi, pembangkit listrik, 
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perikanan, dan sebagainya. Jadi, air tawar yang berasal dari waduk/danau/embung amatlah 
penting bagi kehidupan (Puslitbang Sumber Daya Air, 2010).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terdiri atas tiga komponen 
utama yaitu konservasi, pemanfaatan, serta pengendalian daya rusak air. Ekosistem waduk, 
embung, situ, dan danau yang merupakan Sumber Daya Air telah banyak mengalami 
penurunan fungsi dan kerusakan karena berbagai kendala. Beberapa kendala dalam 
pengelolaan Sumber Daya Air antara lain: 

(1)  Terdapat banyak instansi yang melakukan pengelolaan DAS waduk, dan setiap instansi 
lebih mementingkan sektornya dari pada konservasinya.

(2)  Adanya konflik kepentingan karena banyaknya instansi yang terkait dalam pemanfaatan 
air danau atau waduk. 

(3)  Perbedaan batas ekologis dan administratif, sehingga ada keengganan pemerintah 
setempat untuk melakukan upaya konservasi yang optimal. 

(4)  Masih lemahnya kapasitas kemampuan instansi pengelola dalam melakukan 
konservasi.

(5)  Penduduk di sekitar DAS ataupun danau/waduk kurang memiliki pemahaman, 
kesadaran, pengetahuan, serta kemampuan untuk melakukan konservasi.

2.3. Persetujuan Sukarela yang Diberitahukan Sebelumnya 
(FPIC)

Colchester dan Ferrari (2007) mengartikan Free Prior Informed Consent (FPIC) sebagai 
persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal yang merupakan hak masyarakat adat 
untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi 
awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya alam 
mereka.  Penggunaan hak atas FPIC berasal dari hak masyarakat adat untuk menentukan 
nasib sendiri dan berkaitan erat dengan hak masyarakat atas tanah dan wilayah mereka 
yang didasarkan pada pertalian adat dan hubungan sejarah dengan mereka. Hak atas 
FPIC dimaksudkan untuk memberi kesempatan masyarakat adat meraih konsensus dan 
mengambil keputusan yang sesuai dengan sistem pengambilan keputusan secara adat. 
Kadang-kadang masyarakat adat membuat keputusan yang kurang tepat. Kegagalan 
akuntabilitas pengambilan keputusan oleh para pemimpin masyarakat adat diakibatkan 
oleh berbagai faktor, antara lain: (1) Kurangnya apresiasi dari pihak luar atas pengambilan 
keputusan masyarakat adat; (2) Manipulasi terhadap lembaga-lembaga adat mereka; (3) 
Manipulasi pengambilan keputusan oleh para elit adat demi kepentingan mereka sendiri; (4) 
Serta kesalahpahaman masyarakat adat tentang implikasi hukum, sosial dan lingkungan. 
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Penghargaan terhadap hak masyarakat adat untuk FPIC juga harus membantu memastikan 
bahwa skema-skema pembangunan hanya dapat diselenggarakan di tanah-tanah mereka 
apabila dampak terhadap masyarakat adat telah ditanggapi sampai masyarakat adat sendiri 
yakin bahwa proyek-proyek itu akan membawa manfaat jangka panjang bagi mereka. 
Observasi terhadap hak ini. Kini diakui sebagai ”praktik yang baik” atau sebagai kebijakan 
yang diperlukan dalam sejumlah standar termasuk pada proyek-proyek pembangunan, skema 
pemukiman kembali, analisis dampak lingkungan dan sosial, pembangunan bendungan, 
industri ekstraktif, skema penebangan hutan dan perkebunan, perkebunan kelapa sawit, 
penggunaan kekayaan intelektual dan kekayaan budaya masyarakat adat, kredit usaha 
kecil, serta penetapan kawasan lindung (Colchester dan MacKay, 2004).

Forest People Program (FPP) telah terlibat dalam kerjasama intensif dengan LSM Indonesia 
Sawit Watch dan berhasil mendesak Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk 
memasukkan prinsip FPIC dalam Prinsip-prinsip dan Kriteria RSPO (www.rspo.org) 
Penerimaan RSPO atas hak FPIC juga mendorong perusahaan minyak sawit utama di 
Indonesia untuk meminta pelatihan tentang bagaimana mereka seharusnya menghormati 
hak FPIC; proyek percontohan kecil bagi pelatihan ini berlangsung lewat dukungan RSPO 
(www.rspo.org).

Secara lebih rinci FPIC dapat dirumuskan  sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan 
informasi (Infor med) sebelum (Prior) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan 
dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa 
tekanan (Free) menyatakan setuju (Consent) atau menolak. Hal ini menunjukkan pengakuan 
terhadap hak masyarakat untuk mengatakan ”Ya!”, atau ”Tidak!“. Artinya, pihak atau orang 
luar yang hendak masuk ke wilayah-wilayah masyarakat adat, harus berurusan dengan 
mereka sebagai pemilik sah, karena masyara kat memiliki hak serta kewenangan yang jelas 
atas seluruh wilayah adat mereka. Ini berarti, sistem pengambilan keputusan masyarakat 
adat serta tata aturan adat dalam menentukan perwakilannya sangat dihargai dan dihormati. 
Hal ini juga menunjukkan bahwa jika pihak atau orang luar ingin masuk ke dalam wilayah-
wilayah masyarakat adat, mereka harus menjelaskan bentuk dan tujuan kegiatan serta 
berunding dengan masyarakat yang bersangkutan, mengingat bahwa masyarakat bisa 
setuju ataupun tidak setuju ter hadap apa yang diusulkan.

2.4. Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value)

Konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT) semula dikembangkan oleh Forest Stewardship 
Council (FSC) yang digunakan untuk pengelolaan sertifikasi hasil hutan dan dipublikasikan 
pada tahun 1999 (HCV resource network, 2005). Meskipun konsep NKT pada awalnya 
didesain dan diaplikasikan untuk pengelolaan hutan, dengan cepat konsep ini menjadi 
populer dan digunakan dalam berbagai konteks lain. Di sektor publik, NKT digunakan dalam 
perencanaan pada tingkat nasional dan provinsi, antara lain di negara-negara seperti Bolivia, 
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Bulgaria, dan Indonesia. Di sektor sumber daya terbaharui, NKT digunakan sebagai alat 
perencanaan untuk meminimalisasi dampak-dampak ekologi dan sosial yang negatif dalam 
pembangunan perkebunan. Sebagai contoh, kriteria kelapa sawit yang berkelanjutan yang 
digunakan oleh RSPO mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi pengelolaan 
yang keberlanjutan dari RSPO, pembangunan perkebunan baru harus menghindari konversi 
kawasan yang diperlukan untuk mengelola NKT yang ada (Konsorsium Revisi HCV Toolkit 
Indonesia, 2008)

Suatu Kawasan dikatakan memiliki NKT apabila kawasan atau area tersebut memliki satu 
atau lebih NKT. Berdasarkan Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, Versi 2 Tahun 2008, 
terdapat 6 NKT yang terdiri dari tiga belas sub-nilai. Ketiga belas sub-nilai ini secara garis 
besar dapat dikelompokkan dalam tiga kategori sebagai berikut: (1) Keanekaragaman Hayati 
– NKT1, NKT2 dan NKT3; (2) Jasa Lingkungan – NKT4; dan (3) Sosial dan Budaya – NKT5 
dan NKT6. Secara lengkap enam kategori NKT tersebut adalah sebagai berikut:

NKT1.  Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting:
 NKT1.1  Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi mendukung 

keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan/atau konservasi 
 NKT1.2  Spesies hampir punah 
 NKT1.3  Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam 

dengan penyebaran terbatas, spesies yang dilindingi dan yang mampu 
bertahan hidup (viable population) 

 NKT1.4  Kawasan yang merupakan habitat bagi spesies atau sekumpulan 
spesies yang digunakan secara temporer

NKT2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi alami
 NKT2.1  Kawasan bentang alam luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga 

proses dan dinamika ekologi secara alami 
 NKT2.2  Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas 

yang tidak terputus (berkesinambungan) 
 NKT2.3  Kawasan yang mengandung populasi perwakilan spesies alami 

NKT3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah
NKT4.     Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami

 NKT4.1  Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan 
pengendali banjir bagi masyarakat hilir 

 NKT4.2  Kawasan yang penting bagi pengendalian erosi dan sedimentasi 
 NKT4.3  Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah meluasnya 

kebakaran hutan atau lahan
NKT5.  Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat lokal 
NKT6. Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional 

komunitas lokal
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Kaitan antara pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan konsep NKT tersebut menurut 
High Conservation Value - RSPO Indonesia Working Group (HCV-RIWG) tahun 2009 adalah 
bahwa pembangunan sub-sektor perkebunan kelapa sawit saat ini telah disepakati agar 
berjalan dengan cara berkelanjutan (sustainable development). Kesepakatan tersebut 
dihasilkan melalui beberapa kali pertemuan RSPO. Pada pertemuan RSPO di Singapura 
bulan November 2005 telah disepakati bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit 
berkelanjutan harus menerapkan Prinsip dan Kriteria RSPO yang terdiri atas 8 prinsip dan 
39 kriteria. Prinsip 5 dan 7 menyebutkan kriteria perlindungan terhadap NKT. 

Menurut Stewart et al. (2008) ada 6 langkah atau tahapan dalam proses NKT, yaitu: Persiapan, 
Perencanaan, Identifikasi, Manajemen, Monitoring, dan Pelaporan. Tahap persiapan 
bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya kawasan konservasi pada 
berbagai skala, dampak yang mungkin terjadi, serta skala operasi yang diusulkan, juga 
untuk memutuskan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian NKT yang 
kredibel. Aktivitas yang harus dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah pengumpulan, 
penyusunan, dan pembahasan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci berikut: 
(1) Apa saja NKT yang ada atau yang mungkin ada di daerah tersebut; (2) Apa kemungkinan 
dampak operasi pada NKT yang potensial; (3) Data apa yang saat ini sudah ada, dan apa 
yang masih diperlukan untuk mengidentifikasi NKT. 

Tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan bahwa pengaturan logistik tersedia untuk 
penyelidikan yang rinci tentang status NKT. Kegiatan yang dilakukan adalah menjalin 
komunikasi dengan anggota tim penilai, pengelola lahan dan para pemangku kepentingan 
terkait lainnya untuk memastikan bahwa tujuan penyelidikan NKT tersebut jelas, dan 
terjaminnya akses kepada orang-orang kunci dan data kunci.

Tahap identifikasi NKT bertujuan untuk mengidentifikasi ada-tidaknya NKT, lokasinya, serta 
status dan konteks lanskap dari semua NKT berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Kegiatan-
kegiatan terkait NKT tersebut adalah pengumpulan data, termasuk tinjauan dokumen, 
pemetaan, wawancara (baik terstruktur dan informal) dengan para pemangku kepentingan 
setempat, inspeksi lapangan, survei biologis, pengolahan data, analisis data terbaik yang 
tersedia, serta diskusi dengan tim ahli. 

Tahap manajemen NKT bertujuan untuk menghubungkan identifikasi NKT kepada manajemen. 
Kegiatan-kegiatan manajemen NKT adalah sebagai berikut: (1) Menetapkan opsi bagi 
manajemen untuk memelihara atau meningkatkan NKT, termasuk pengaturan distribusi dan 
lokasi nilai-nilai, serta perlindungan lanskap yang ada; (2) Mengidentifikasi potensi ancaman 
yang diketahui dari operasi yang direncanakan dan sumber eksternal; (3) Menetapkan 
berbagai pilihan pengelolaan/mitigasi terhadap ancaman serta mengkonsultasikannya 
dengan para ahli dan stakeholder sesuai opsi yang ekonomis, ekologis, serta layak secara 
sosial.



Tinjauan Pustaka

38

Tahap monitoring NKT bertujuan untuk menentukan apakah manajemen NKT telah memenuhi 
tujuan dan memberikan informasi terbaru yang menjadi tanggung jawabnya, sebagai dasar 
untuk intervensi pengelolaan atau penyesuaian rencana operasional yang berkelanjutan. 
Rencana pemantauan harus berasal dari tujuan-tujuan pengelolaan dan ditulis ke dalam 
rencana pengelolaan. Data yang dikumpulkan selama penilaian NKT harus digunakan untuk 
menentukan tujuan umum dan spesifik dari program pemantauan. Poin-poin tujuan harus 
terdiri atas perangkat yang sederhana, dengan indikator yang terukur untuk setiap nilai kunci. 
Kegiatan pemantauan dapat mencakup observasi sosial dan biologis, survei langsung dan 
tidak langsung dari indikator, serta cenderung melibatkan koleksi data rinci dalam jangka 
panjang. Data harus dianalisis, dilaporkan, dan ditindaklanjuti. 

Tahap pelaporan NKT bertujuan untuk memberikan gambaran jelas dari temuan dan 
keputusan manajemen, dan menyediakan informasi yang memadai untuk pihak ketiga yang 
ahli untuk dapat menilai apakah proses identifikasi dan konsultasi tersebut telah memadai 
untuk membenarkan keputusan manajemen. Hal ini harus dilakukan dengan cara yang jelas 
dan konsisten, dan melibatkan peer review untuk menjamin kualitas yang terkontrol.

2.5. Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan rakyat, menyerap tenaga kerja, meningkatkan devisa, 
melestarikan lingkungan hidup, serta menjadi instrumen dalam pemerataan dan 
pengembangan ekonomi rakyat (Badrun, 2010a). Lebih lanjut, Badrun (2010a) menyatakan, 
komoditas perkebunan yang beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat di Indonesia 
adalah kelapa sawit. Secara nasional pengembangan kelapa sawit antara lain memberi 
manfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Produksi yang menjadi bahan 
baku industri pengolahan telah menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan untuk ekspor 
sebagai penghasil devisa, dan telah menyediakan kesempatan kerja bagi lebih dari dua juta 
tenaga kerja di berbagai sub-sistem. 

Sejak tahun 2004/2005  sampai 2007/2008 minyak sawit mendominasi keseluruhan produksi 
minyak nabati dunia, melampaui minyak kedelai yang sampai tahun 2003 masih menjadi 
primadona minyak nabati dunia. Pada periode tersebut, produksi minyak sawit masing-masing 
sebesar 33.236 ribu ton, 37.163 ribu ton, 38.673 ribu ton, dan 42.904 ribu ton, sedangkan 
minyak kedelai hanya masing-masing sebesar 33.287 ribu ton, 35.268 ribu ton, 37.347 ribu 
ton, dan 36.830 ribu ton. Sejak tahun 2006 Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit 
terbesar di dunia, menggeser posisi Malaysia yang menjadi produsen terbesar sejak tahun 
1990. Secara bersama, minyak sawit Indonesia dan Malaysia pada tahun 2008 menguasai 
85,8% produksi minyak sawit dunia (Badrun, 2010b).
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Dalam perekonomian Indonesia, industri kelapa sawit mempunyai peran yang cukup 
strategis, karena: 
(1) Minyak sawit merupakan bahan utama minyak goreng, sehingga pasokan yang kontinyu 

ikut menjaga kestabilan harga minyak goreng. Ini penting, sebab minyak goreng 
merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat sehingga 
harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

(2) Sebagai salah satu komoditas pertanian andalan ekspor nonmigas, minyak sawit 
memiliki prospek yang baik sebagai sumber perolehan devisa maupun pajak. 

(3) Lewat proses produksi maupun pengolahannya, kelapa sawit mampu menciptakan 
kesempatan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nasution, 
2008).

2.6. Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 menyebutkan 
bahwa Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). Salah satu tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh daerah 
Kabupaten/Kota adalah pengadaan/pengambilalihan tanah. Dalam rangka implementasi 
Undang-Undang No. 22/1999 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 25/2000 
tentang Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, pasal 2 ayat 3 butir 14 dari peraturan 
tersebut berbunyi sebagai berikut:
(1) Penetapan persyaratan pemberian hak atas tanah.
(2) Penetapan persyaratan land reform.
(3) Penetapan persyaratan administrasi pertanahan.
(4) Penetapan pedoman biaya pelayanan pertanahan.
(5) Penetapan kerangka dasar kadastral (batas tanah) nasional dan pelaksanaan kerangka 

dasar kadastral orde I dan orde II.

Pada era otonomi daerah, provinsi berwenang pada kawasan yang bersifat lintas Kabupaten/
Kota. Karena tanah mempunyai nilai strategis dalam NKRI. Pada Keputusan Presiden No. 
34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, terdapat sembilan kewenangan 
Pemerintah di bidang pertanahan yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota, 
yaitu sebagai berikut:
(1) Pemberian izin lokasi.
(2) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
(3) Penyelesaian sengketa tanah garapan.
(4) Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
(5) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan 

maksimal dan tanah absentee.
(6) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat (tanah adat).
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(7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
(8) Pemberian izin membuka tanah.
(9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1990 pasal 5, 
Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Provinsi dengan melampirkan fotocopy dokumen-dokumen berikut:
(1) Izin lokasi.
(2) Bukti – bukti perolehan tanah.
(3) NPWP dengan tanda bukti pelunasan PBB.
(4) Gambar situasi tanah hasil pengukuran Kadastral oleh Kepala Kantor Pertanahan 

setempat.
(5) Jati diri pemohon (akte pendirian perusahaan).
(6) Surat keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan jika tanahnya 

diperoleh dari hutan konversi.

Jalur pengurusan perizinan HGU adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Jalur pengurusan perizinan HGU perkebunan kelapa sawit

Sumber: Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1990
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2.7. Hak Legal dan Hak Tradisional

Undang Undang Dasar R.I. Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan 
menghormati satuan-satuan masyarakat adat termasuk hak-hak tradisional (hak ulayat) 
mereka selama semuanya masih sejalan dengan pembangunan komunitas dan prinsip-prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tekanan yang diutamakan dalam pengertian 
hak ulayat adalah hak mengatur pemanfaatan lahan, bukan tentang kepemilikan tanah. 
Dalam praktiknya, hak ulayat terdiri atas hak komunitas untuk mengalokasikan tanah.

Hak adat atau hak ulayat di Indonesia diakui dalam perundang-undangan negara 
(Sumardjono, 2010). Konversi tanah yang termasuk dalam komunitas adat menjadi tanah 
untuk pembangunan mungkin dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/BPN No 5 
Tahun 1999. Pasal 4b peraturan ini menyatakan bahwa konversi tanah milik masyarakat 
adat kepada departemen pemerintah, individu di luar anggota masyarakat adat, serta badan 
usaha dapat dilakukan sesudah tanah tersebut dibebaskan oleh komunitas adat sesuai 
dengan hukum adat masyarakat tersebut. Konfirmasi bahwa masyarakat adat masih hidup 
dan berlangsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui konsultasi dengan ahli-ahli 
hukum adat, komunitas adat, LSM, dan instansi pemerintah yang memiliki yurisdiksi terhadap 
pengelolaan sumber daya alam.  

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 1.3 tanah negara atau tanah yang 
berada dalam penguasaan pemerintah secara langsung adalah tanah yang tidak dimiliki 
berdasarkan hak atas tanah. Secara tidak langsung, Negara juga menguasai tanah yang 
sudah memiliki hak atas tanah (UUPA 1960). Semua tanah yang sudah memiliki hak atas 
tanah harus didaftarkan kepada pemerintah. Objek tanah yang wajib didaftarkan (Pasal 9 
Ayat 1) adalah tanah-tanah yang memiliki: (1) hak milik, hak penggarapan, hak bangunan, 
dan hak pakai (usufruct); (2) hak mengelola; (3) hak keagamaan; (4) hak atas unit gedung 
bertingkat; (5) hak perhambaan (liege), dan (6) hak negara. Maggie (15 November 2010) 
mengatakan bahwa kasus tanah yang menyangkut kepentingan negara dan hak masyarakat 
sering terjadi dalam konteks agraria.           

Tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan PP No. 24 tersebut 
di atas adalah untuk: (1) memberikan kepastian dan perlindungan hukum; (2) memberikan 
informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan data untuk mengikat transaksi hukum; (3) 
memelihara tertib administrasi pertanahan. Jika pendaftaran tanah telah rampung, maka 
kesulitan-kesulitan yang timbul dalam perundingan antara pemilik hak dan perusahaan 
yang memerlukan tanah tersebut dapat dituntaskan dengan mudah dan cepat. Berdasarkan 
pengamatan lapangan, sebagian besar tanah yang dikuasai komunitas lokal masih 
belum memiliki dokumen kepemilikan baik dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Tanah, Surat 
Keterangan Tanah atau SKT yang diterbitkan oleh Kepala Desa dengan pengesahan oleh 
Camat. Sebenarnya, SKT merupakan langkah awal untuk mengurus Sertifikat Hak Milik 
Tanah pada Kantor BPN.
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Pada umumnya komunitas adat menganggap bahwa semua tanah yang pernah mereka 
garap untuk berbagai keperluan adalah tanah milik mereka baik secara individu maupun 
secara komunal, meskipun tanah-tanah tersebut tidak didukung oleh dokumen kepemilikan 
seperti yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak adanya dokumen 
kepemilikan tanah komunal merupakan gejala nasional, hanya 30% dari semua tanah 
komunal di Indonesia sudah didaftarkan sesuai PP No. 24 Tahun 1997. Masyarakat adat 
masih mengalami berbagai hambatan dalam upaya mendaftarkan tanah mereka, misalnya 
masih kuatnya aturan adat yang tidak menginginkan campur tangan pihak lain dalam urusan 
adat mereka, sulitnya melacak anggota masyarakat adat yang sudah berpindah ke tempat 
lain, jauhnya lokasi tanah adat dari pusat pelayanan sertifikasi, dan kondisi infrastruktur 
transportasi yang mempersulit akses petugas BPN terhadap tanah adat.

Mengingat berbagai permasalahan dan kesulitan tersebut, konversi tanah adat menjadi 
tanah perkebunan berjalan lamban. Ada kalanya negosiasi gagal mencapai kesepakatan dan 
berakhir dengan konflik. Kondisi ini sangat mengganggu upaya meningkatkan investasi yang 
sudah dicanangkan oleh pemerintah. Banyak pihak menyarankan agar masalah pertanahan 
dapat diambil alih oleh pemerintah sehingga ketika izin investasi dikeluarkan, investor bisa 
berkonsentrasi memikirkan masalah-masalah yang langsung terkait proses keuangan dan 
produksi.

Areal yang akan dibangun untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah penelitian sebagian 
besar merupakan tanah ulayat masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya. Di Kabupaten 
Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat saja, dengan luas wilayah 2.984.199 Ha sampai 
tahun 2008 hanya terdapat 369 persil lahan yang sudah memiliki sertifikat hak milik dari 
Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Khusus di wilayah PT KPC yaitu di 
Kecamatan Suhaid dan Semitau, masin-masing hanya terdapat 18 dan 110 persil lahan saja 
yang bersertifikat Hak Milik (Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka, 2009).

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 hak atas tanah dapat dibedakan 
menjadi Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai 
(HP), Hak Sewa (HS), Hak Membuka Tanah (HMT), Hak Memungut Hasil Hutan, serta hak-
hak lain di luar hak-hak tersebut. Hak Milik (HM) adalah hak turun termurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk 
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 
35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Adapun Hak Guna Bangunan (HGB) 
adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling 
lama 20 tahun (PP No. 40/1996).



Tinjauan Pustaka

43

Masyarakat adat (indigenous peoples) merupakan kelompok yang memilki sejarah 
perkembangan masyarakat dengan wilayah, kehidupan ekonomi, termasuk budaya dan 
bahasa bersama. Adapun pengertian dari masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang 
yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum 
karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Saleh, 2007). 

Menurut Sirait (2009), masyarakat adat terbiasa menguasai dan mengelola tanah adatnya 
secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan menggunakan sistem penguasaan tanah 
yang diatur sesuai aturan adat dan kelembagaan adat mereka. Secara umum, ada tiga 
kategori tanah adat, yaitu:

(1) Tanah Adat Kampung (The commons): tanah yang dimiliki oleh seluruh masyarakat 
adat dari sub-etnis tertentu secara bersama. Tanah ini adalah hutan dan areal yang 
digunakan bersama dan dapat digunakan untuk pertanian/peternakan oleh anggota 
masyarakat adatnya dengan seizin kepala adat atau dewan adat.

(2) Tanah Satu Keturunan atau Parenean (Descendant land): tanah yang dimiliki oleh 
keluarga keturunan dari leluhur yang mendirikan rumah panjang di wilayah tersebut. 
Tanah satu keturunan ini sering digunakan untuk kebun campur (wanatani) dan 
terkadang meliputi hutan pusaka dan makam. Manfaat tanah ini dibagi di antara 
kelompok keturunan dan masyarakat dengan seijin anggota kelompok keturunannya, 
tetapi tanah dapat dialihkan menjadi tanah perorangan keluarga keturunan dengan izin 
pimpinan kelompok keturunan.

(3) Tanah pribadi (Individual lands): tanah pribadi di bawah pengelolaan dan kendali 
keluarga secara bersama, dengan manfaat yang dibagi antar-anggota keluarga. Tanah 
pribadi ini hanya dapat dialihkan kepada anggota masyarakat adat yang tinggal di 
kampung yang sama.

Tanah ulayat adalah tanah yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan 
pada ketentuan hukum adat setempat yang diakui oleh para warga masyarakat hukum adat 
yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya. Menurut Permen Agraria/Kep. BPN No. 5 tahun 
1999, yang dimaksud tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat 
dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. 

2.8. Penilaian Dampak Sosial

Pembangunan ekonomi berlandaskan sumber daya alam berpotensi melahirkan dampak 
positif dan dampak negatif baik terhadap sumber daya alam itu sendiri maupun terhadap 
masyarakat yang hidup di dalam atau di sekeliling wilayah itu, terutama masyarakat yang 
menggantungkan kehidupan mereka pada keberadaan sumber daya alam yang dimaksud. 
Perkebunan kelapa sawit, yang dalam proses pelaksanaannya mengubah ekosistem hutan 
menjadi ekosistem monokultur, tanpa dapat dihindari menciptakan kedua jenis dampak 



Tinjauan Pustaka

44

tersebut. Apalagi jika di sekitar kawasan kebun berdiam penduduk dalam jumlah cukup besar, 
maka hampir dapat dipastikan kehidupan mereka akan terpengaruh baik secara ekonomi, 
sosial, maupun budaya.

Organisasi Internasional bernama The Interorganizational Committee on Principles and 
Guidelines for Social Impact Assessment mendefinisikan dampak sosial sebagai “... akibat 
yang menimpa penduduk yang timbul dari tindakan pemerintah maupun swasta yang 
mengubah bagaimana masyarakat hidup, bekerja, bermain, berhubungan satu sama lain, 
mengorganisir diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan secara umum mengatasi 
berbagai permasalahan selaku anggota masyarakat. Istilah dampak juga mencakup 
perubahan norma, nilai, dan keyakinan yang membimbing serta menjadi sumber rasionalisasi 
terhadap diri mereka dan masyarakatnya.”

Popenoe (1978) dan Goodman and Marx (1978) dalam Leistritz et al. (1981) menjelaskan 
dampak sosial sebagai “...dampak yang mempengaruhi pola interaksi, hubungan formal dan 
informal yang lahir dari interaksi tersebut, serta persepsi mengenai hubungan tersebut di 
antara berbagai kelompok dalam suatu kancah sosial (sistem sosial)”. Leistritz et al. (1981) 
membagi dampak sosial menjadi 4 wilayah umum: (1) Proses interaksi yang terdiri atas 
konflik, konsensus, akomodasi, dan kerjasama; (2) Organisasi dan struktur sosial yang 
terdiri atas: kelompok dan organisasi formal, kelas sosial, sistem stratifikasi sosial, pola 
dominasi sosial, kepemimpinan komunitas, serta formasi dan pengakhiran hubungan; (3) 
Institusi sosial yang terdiri atas: mata pencaharian, pemerintahan, kehidupan keluarga, 
agama, pelatihan dan pendidikan, perceraian, perawatan anak, dan kenakalan remaja; 
dan (4) Persepsi dan perilaku sosial yang terdiri atas: persepsi diri, persepsi kelompok, 
sifat masyarakat dan perubahannya, kepuasan terhadap pelayanan, persepsi mengenai 
lingkungan, pertumbuhan, dan pembangunan.

Kajian terhadap dampak sosial dapat dilakukan dengan cara seperti yang disarankan oleh 
Thomson et al. dan Murdock and Schriner (1978) dalam Leistritz et al. (1981), yang meliputi 4 
pendekatan: (1) Metode data sekunder; (2) Metode survei (survey sampel dan survey Delphi); 
(3) Observasi partisipasi; dan (4) Metode penelitian tak kentara (unobtrusive). Pelaksanaan 
metode tersebut dilakukan dalam 6 langkah, yaitu: (1) Pemilihan metode; (2) Penentuan 
desain sampel; (3) Penyusunan kuesioner; (4) Pengujian kuesioner; (5) Pengoperasian 
kuesioner; dan (6) Analisis data.

Menurut Sztompka (1993), pemikiran tentang sistem merupakan satu kesatuan kompleks 
yang terdiri dari berbagai hubungan dan dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Pada tingkat 
makro, keseluruhan masyarakat dapat dinyatakan sebagai sistem. Sedangkan pada tingkat 
mikro, contoh-contohnya adalah komunitas lokal, asosiasi, perusahaan, keluarga, atau ikatan 
pertemanan dapat diperlakukan sebagai sistem kecil. Segmen tertentu dari masyarakat 
seperti aspek ekonomi, politik dan budaya secara kualitatif dapat dinyatakan sebagai suatu 
sistem, sehingga di dalam setiap sistem sosial tersebut terjadi perubahan dinamis. 
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Menurut Sztompka (1993), konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan, yaitu: 
perbedaan pendapat, perbedaan waktu, dan keadaan sistem sosial. Perubahan sosial dapat 
dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatan berdasarkan aspek, 
fragmen, atau dimensi sistem sosialnya. Keadaan sistem sosial tidak hanya berdimensi 
tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai komponen perubahan seperti:

(1) Perubahan komposisi (misalnya: migrasi dari satu kelompok ke kelompok lain, mobilisasi 
gerakan sosial dan pergeseran jumlah penduduk akibat sesuatu hal).

(2) Perubahan struktur sosial (misalnya: terciptanya ketimpangan, kristalisasi kekuasaan, 
munculnya ikatan persahabatan, terbentuknya kerjasama dan terbentuknya hubungan 
kompetitif).

(3) Perubahan fungsi dalam sistem (misalnya spesialisasi dan diferensiasi pekerjaan dan 
berubahnya peran ekonomi keluarga).

(4) Perubahan batas (misalnya: penggabungan beberapa kelompok atau satu kelompok 
oleh kelompok lain, mengendurnya kriteria keanggotaan kelompok dan demokratisasi 
keanggotaan).

(5) Perubahan hubungan antar-subsistem (misalnya: penguasaan organisasi ekonomi).
(6) Perubahan lingkungan (misalnya: kerusakan ekologi, munculnya wabah penyakit baru, 

keadaan alam dan lokasi geopolotik).

Masyarakat sebagai suatu sistem senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat 
merupakan kenyataan yang dibuktikan oleh gejala seperti: depersonalisasi, serta pertentangan 
dan perbedaan pendapat mengenai norma-norma susila dan adat istiadat yang sebelumnya 
dianggap mutlak. Suatu perubahan dalam masyarakat, yaitu terganggunya keseimbangan 
antar-satuan sosial dalam masyarakat, serta perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat 
tersebut dapat berdampak positif dan negatif bagi perkembangan kehidupan masyarakat 
dan pembangunan suatu wilayah (Susanto, 1983).

Menurut Susanto (1983), penyebab perubahan sosial adalah ilmu pengetahuan, kemajuan 
teknologi, komunikasi dan transportasi, urbanisasi, peningkatan harapan dan tuntutan 
manusia, sehingga mempengaruhi masyarakat (rapid social change) yang berdampak 
secara sosial ekonomi meliputi interaksi sosial, pembentukan organisasi sosial dan struktur 
sosial yang mengarah pada stratafikasi sosial, institusi sosial, serta persepsi sosial tercermin 
dari perilaku sosial, kesempatan kerja, peluang berusaha dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Lauer (2003), proses interaksi yang terjadi di kalangan masyarakat berhubungan 
dengan pembangunan yang sedang dilakukan, mengingat sistem kemasyarakatan 
mengandung unsur saling berinteraksi. Dalam hal interaksi, konflik yang terjadi dapat bersifat 
individu dan bersifat kelompok. Konflik atau pertentangan mempunyai hubungan erat dengan 
integrasi ini berdasarkan hipotesis bahwa semakin tinggi konflik antar-kelompok, maka 
semakin kecil derajat integrasi kelompok.
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Upaya meminimalisasi konflik di masyarakat dapat dicapai dengan cara mengintegrasikan 
masyarakat melalui kerjasama, koordinasi, dan asimilasi, sehingga diperlukan adanya 
organisasi sosial dan struktur sosial. Masyarakat beranggapan bahwa kelas sosial dalam 
kelompok tertentu umumnya mempunyai keuntungan dalam meminimalkan konflik. Dalam 
kelompok tertentu, kelas sosial ikut mendefinisikan posisi seseorang dalam masyarakat 
sesuai dengan pekerjaan dan ikut menjelaskan bagaimana individu tersebut harus bersikap 
sehubungan dengan tujuannya kepada masyarakat. Selanjutnya pelayanan dan peran dari 
setiap tugas dalam masyarakat berbeda-beda. Sering ada tugas yang kurang dianggap 
penting oleh masyarakat. Berdasarkan perbedaan persyaratan dan tuntutan atas prestasi 
kerja, masyarakat biasanya memberi imbalam kepada yang melaksanakan tugas dengan 
baik dan sebaliknya, dengan sendirinya terjadilah distribusi penghargaan. Penghargaan 
yang diberikan biasanya bersifat ekonomi, berupa pemberian status sosial atau fasilitas-
fasilitas. Karena distribusinya berbeda sesuai dengan pemenuhan persyaratan dan penilaian 
terhadap pelaksanaan tugas, terbentuklah struktur sosial (Sanderson, 2003).

Institusi lokal sangat berperan dalam hal memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kepala 
Desa, Ketua Rukun Tetangga. tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama juga 
memberi pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Institusi lokal seperti ini dianggap 
sebagai mediator dalam menyelesaikan setiap permasalahan (Sanderson, 2003). 

Perubahan akibat pembangunan yang berkelanjutan mempengaruhi sosial ekonomi 
masyarakat. Dengan meminimalkan tingkat konflik atau pertentangan antar-kelompok 
dalam masyarakat, maka pembangunan ekonomi dapat dicapai, bukan hanya dalam 
hal meningkatkan pendapatan nasional yang nyata sepanjang waktu, melainkan juga 
menghasilkan transformasi serta mencapai sejumlah tujuan masyarakat yang terus-menerus 
berubah. Hal ini juga meliputi tujuan mengamankan peningkatan pendapatan, kualitas hidup, 
kesejahteraan umum dan pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya manusia 
(Widodo, 2008).

2.9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Setiap perusahaan memikul tanggung jawab terhadap masyarakat yang menjadi langganan, 
konsumen, dan pihak lain yang berpotensi mengalami  akibat dari operasinya. Prinsip ini disebut 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP atau Corporate Social Responsibility disingkat 
CSR). Pada dasarnya, TJSP mensyaratkan bahwa usaha yang dijalankan perusahaan harus 
taat kepada hukum, standar etika, dan norma internasional (Chong, 2010; dan Wikipedia, 
10/31/2010). TJSP menentukan bahwa perusahaan mengutamakan kepentingan publik, 
perkembangan dan pembangunan masyarakat, dan dengan sukarela menghindari praktik-
praktik yang dapat merusak “tiga prinsip dasar” berusaha, yaitu: masyarakat, planet bumi, 
dan keuntungan. Perusahaan harus memperoleh keuntungan, karena siapa pun tidak akan 
mau berinvestasi apabila tidak menguntungkan. Tetapi, praktik usaha juga harus memberi 
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keuntungan kepada masyarakat yang menjadi pemilik lahan. Agar perusahaan dapat 
berlanjut sampai ke masa depan, maka planet ini harus tetap dipelihara dari praktik-praktik 
yang merusak dan boros.

Pelaksanaan TJSP oleh perusahaan mengacu kepada beberapa pendekatan. Bentuk yang 
paling sering ditemukan adalah filantrofi; perusahaan memberikan donasi kepada organisasi 
kemasyarakatan atau kepada penduduk miskin. Para pengamat berpendapat bahwa cara ini 
tidak bersifat  mendidik, dan tidak besar dampaknya terhadap upaya pemberdayaan masyarakat 
lokal. Cara kedua dalam pelaksanaan prinsip TJSP adalah dengan menggabungkannya 
ke dalam praktik bisnis yang sehat seperti membeli bahan yang diproses secara ramah 
lingkungan atau yang prosesnya tidak melanggar HAM. Namun, cara yang dipandang 
paling baik adalah yang disebut Creating Shared Value (CSV). Dalam pendekatan ini prinsip 
bisnis yang sehat digabungkan dengan prinsip kesejahteraan masyarakat untuk mencapai 
keuntungan jangka panjang serta keunggulan dalam persaingan usaha.

TJSP merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. 
Pelaksanaan TJSP merupakan amanah Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang tersebut TJSP disebut sebagai tanggung jawab 
sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diartikan sebagai upaya 
perusahaan untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan operasinya melalui 
tindakan proaktif pencegahan pencemaran dan penilaian dampak sosial, sehingga dampak 
negatif dapat diantisipasi dan dihindari sementara dampak positif dapat dioptimalkan. 
Radyati (2011) menjelaskan bahwa dengan melakukan TJSP berarti perusahaan telah 
melaksanakan bisnis yang dapat memberikan kebaikan untuk banyak orang. Selain harus 
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelaku bisnis, perusahaan juga harus 
memelihara keseimbangan antara kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari bisnisnya 
serta menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan.

Secara sendiri-sendiri, banyak perusahaan telah melakukan kegiatan sosialnya baik yang 
masih bersifat filantropis, maupun yang sudah mengadopsi konsep tanggung jawab sosial 
perusahaan secara penuh. Untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan program TJSP, masih 
dibutuhkan usaha dan masukan dari pihak pemangku kepentingan. Lingkar Studi CSR 
(2011) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu mempromosikan konsep yang lebih 
terpadu di kalangan perusahaan. Jika konsep tersebut dapat diterima maka sumbangan 
sektor swasta dalam pembangunan akan menjadi semakin besar. Dengan adanya konsep 
terpadu dari pemerintah, tentunya pelaksanaan TJSP menjadi lebih baik. Hal ini tentunya 
akan mengurangi citra negatif dari program TJSP yang sekarang ini banyak disinyalir hanya 
sebagai bentuk charity atau philantrophy (Lesmana, 2006). Para pemangku kepentingan, 
Pemerintah Daerah, pihak perusahaan, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat duduk 
bersama dan membuat program terpadu TJSP yang adil, lestari, dan berkelanjutan.
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Jenis program TJSP sebaiknya mampu menghubungkan antara ranah filosofis dan pragmatis 
sehingga hasil atau dampak yang dicapai dapat optimal. Menurut Radyati (2011) jenis kegiatan 
TJSP dapat diurutkan berdasarkan filosofi dan tingkat kesulitannya, yakni kepatuhan kepada 
hukum, donasi dan filantrofi, pemberdayaan komunitas, kegiatan yang mengurangi dampak 
negatif dari kegiatan bisnis perusahaan, serta memadukan program TJSP dalam sistem 
manajemen perusahaan. Kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan dalam memilih kegiatan 
TJSP untuk dijalankan pada suatu daerah agar program tersebut dapat berlangsung secara 
efektif.

Efektivitas pelaksanaan program TJSP sangat dipengaruhi oleh faktor penerima, faktor 
organisasi, dan faktor prioritas kebutuhan (Irwanto dan Prabowo, 2009). Masyarakat sebagai 
faktor penerima hendaknya bisa proaktif dalam menentukan jenis kegiatan program TJSP 
yang akan dilaksanakan di daerahnya agar program tersebut sesuai dengan prioritas 
kebutuhan masyarakat luas. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat penerima maka 
proses sosialisasi tentang program dan kegiatan TJSP perlu diintensifkan sejak awal (Siregar, 
2007).

TJSP dapat dianggap sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan pihak perusahaan 
untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari 
komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup 
pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Dengan demikian maka Program TJSP yang baik 
tentunya harus berkelanjutan (Siregar, 2007). TJSP yang berkelanjutan akan memberikan 
dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada perusahaan maupun kepada 
para stakeholders. Dengan TJSP berkelanjutan maka citra perusahaan akan terbangun 
dengan baik pula. Selanjutnya, menurut Lesmana (2011), program TJSP yang berkelanjutan 
diharapkan akan dapat membentuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. 
Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak dan secara 
terus menerus membangun serta menciptakan kesejahteraan, sehingga pada akhirnya akan 
tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.
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PT Kartika Prima Cipta

TEMUAN LAPANGAN 3

3.1. PT Kartika Prima Cipta (KPC)

3.1.1. Profil Perusahaan

PT Kartika Prima Cipta (KPC) didirikan pada tanggal 16 November 2005 di hadapan Notaris 
Hardinawanti Surodjo, S.H. di Jakarta dengan Akta Notaris No. 16. Susunan pengurus 
perusahaan terdiri dari Direksi dan Komisaris perusahaan, beralamat Kantor Pusat di 
Jembatan III Barat Blok E No. 9, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya 
Jakarta Utara.

Anggaran dasar perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No. C-26928 
HT.01.01.TH.2004, tanggal 27 Oktober 2004 dengan NPWP No. 02.574.598.5-041.000. 
Perusahaan didirikan untuk melaksanakan berbagai bidang usaha antara lain bidang 
perkebunan, perdagangan umum, distributor dan lain-lain.

Untuk melaksanakan kegiatan perkebunan, perusahaan telah mendapatkan legalitas sebagai 
berikut:

(1) Surat Bupati Kapuas Hulu No. 525/994/BANG-1-A tanggal 4 Agustus 2006 tentang 
Pengarahan lahan, luas areal: 20.000 Ha yang terletak di Kecamatan Semitau, Suhaid 
dan Selimbau yang tata guna lahannya berupa areal Pertanian Lahan Kering. 

(2) Surat Izin penelitian dari Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu No. 525/143/Bappeda/PE-A 
tanggal 16 November 2006. 

(3) Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu No. 525/13/Disperhut/
BUN-A tanggal 18 Desember 2006 tentang persetujuan proyek proposal  yang berlokasi 
: di Kecamatan Silat Hilir dan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dengan Luas areal bruto 
: 20.000 Ha dan netto 17.000 Ha.
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(4) Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan 
Perkebunan Kelapa Sawit PT KPC di Kecamatan Suhaid, Semitau dan Selimbau No. 
290 tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006 tanpa menyebutkan luas areal dan tanpa 
lampiran peta.

(5) Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang dispensasi pembukaan lahan pembibitan 
dan land clearing No. 525/70/Disperhut/Bun-A tanggal 18 Januari 2007.

(6) Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu dengan surat No. 525/61/Disperhut/Bun-A tanggal 
22 Januari 2007, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 18.000 Ha, terletak 
di Kecamatan Semitau, Suhaid dan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

(7) Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 16 tahun 2007 tanggal 23 Januari 2007 
tentang Izin Lokasi dengan luas 20.000 Ha, terletak di Desa Semitau dan Kenerak 
Kecamatan Semitau, Desa Nanga Suhaid, Mantan, Mensusai, Kerangas Kecamatan 
Suhaid, dan Desa Gudang Hulu Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

(8) Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 140 Tahun 2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang 
Perubahan atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 16 Tahun 2007 tentang Pemberian 
Izin Lokasi a/n PT KPC untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ± 20.000 Ha, 
terletak di Kecamatan Semitau, Suhaid dan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara administratif wilayah kerja PT KPC terletak di tiga kecamatan yaitu Kecamatan 
Suhaid, Semitau dan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu yang mencakup 10 desa dan 13 
dusun. Sampai dengan saat ini, kegiatan fisik lapangan pembangunan perkebunan kelapa 
sawit baru terealisasi di Kecamatan Semitau dan Suhaid, sementara di Kecamatan Selimbau 
direncanakan akan dimulai pada tahun 2011. Secara keseluruhan dari luas lahan 18.000 
Ha Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Hulu, realisasi 
penyerahan lahan dari warga yang berada dalam areal konsesi perusahaan sampai akhir 
Desember 2010 baru mencapai 4.501 Ha. Sedangkan luas lahan yang sudah tertanam baru 
mencapai 2.528 Ha .
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Kondisi kependudukan dari kecamatan dan desa yang sudah ada kegiatan perusahaan 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 

(1) Kecamatan Suhaid terdiri atas 8 desa dengan luas wilayah 74.484 Ha, 4 desa diantaranya 
masuk dalam areal konsesi PT KPC yaitu Desa Mensusai, Kerangas, Mantan dan 
Nanga Suhaid. Jumlah penduduk yang berada pada empat desa yang masuk dalam 
areal konsesi perusahaan adalah 7.545 jiwa atau 30,31% dari jumlah penduduk yang 
ada di Kecamatan Suhaid.

(2) Kecamatan Semitau terdiri atas 8 desa, namun hanya 1 desa yang masuk dalam areal 
konsesi perusahaan yaitu Desa Semitau Hulu dengan jumlah penduduk sebesar 2.070 
jiwa atau 27,10% dari 7.641 jiwa penduduk kecamatan. 

Suku yang dominan di areal konsesi perusahaan PT KPC adalah Suku Dayak dan Melayu. 
Suku Melayu beragama Islam sebagian besar tinggal di Desa Nanga Suhaid dan Desa 
Semitau Hulu, sedangkan Suku Dayak beragama Kristen (Katolik dan Protestan) tinggal di 
Desa Mantan, Menapar, Mensusai dan Kerangas. Mata pencaharian penduduk yang utama 
adalah di sektor pertanian (73%) seperti: kebun karet, tanaman pangan lahan kering, dan 
nelayan penangkap ikan di sungai dan danau.

Gambar 3.1. Peta Lokasi PT KPC
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Usaha perkebunan PT KPC dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar bagi penduduk 
di sekitarnya. Jumlah tenaga kerja yang terserap sampai akhir tahun 2010 seluruhnya 968 
orang, dengan rincian 79 orang karyawan kantor perkebunan dengan jenjang pendidikan 
SMA, akademi, dan sarjana serta 889 orang tenaga Buruh Harian Lepas (BHL). Lebih dari 
90% tenaga kerja tersebut merupakan penduduk lokal sekitar lokasi perkebunan PT KPC.

Untuk menjadi petani mitra perusahaan perkebunan kelapa sawit, warga masyarakat yang 
menyerahkan lahan kepada PT KPC harus bergabung dalam suatu wadah koperasi. Di 
lokasi PT KPC telah dibentuk koperasi yang bernama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit 
(KOPSA) Mitra Cipta Sejahtera yang berdiri pada tanggal 11 Agustus 2007. Koperasi ini 
berkedudukan di Desa Nanga Suhaid Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu dan jenis 
koperasinya adalah Koperasi Produsen. Sebagai tim formatur pembentukan koperasi adalah 
M. Albar, S.Sos., I. Suhaimi, F. Tatang, Erikson Leonardo, S.E, H. Sulaiman, dan sebagai 
pengawas adalah Syaiful K, Rony Petrus dan Ali Asnan.  

3.1.2. Temuan Lapangan

Temuan lapangan ini merupakan hasil Diskusi Kelompok Terfokus (DKF), Wawancara 
Mendalam, Wawancara Berstruktur, Pengumpulan Data Sekunder dan Observasi Lapangan 
yang dilakukan pada masyarakat di 4 desa pada areal PT KPC. DKF dilaksanakan sebanyak 
11 kali pada 4 desa yang ada dengan jumlah partisipan keseluruhan 84 orang. Wawancara 
Mendalam dilakukan terhadap pemuka masyarakat, pemuka adat dan petani pada areal 
PT KPC dengan jumlah informan sebanyak 32 orang. Wawancara Berstruktur dilaksanakan 
terhadap aparat kecamatan, aparat desa, aparat dusun dan manajemen perusahaan 
sebanyak 23 orang.

3.1.2.1. Kriteria RSPO 2.3

Berdasarkan hasil DKF, Wawancara Mendalam serta Wawancara Berstruktur yang berkaitan 
dengan indikator dari kriteria 2.3. RSPO kepada berbagai pihak yang berada di desa yang 
sudah ada aktivitas perkebunan kelapa sawit PT KPC,  diperoleh informasi sebagai berikut 
:
(1) Tidak ditemukan informasi adanya bukti penggunaan lahan untuk pembangunan kebun 

kelapa sawit yang mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional warga 
(pengguna lain) tanpa persetujuan terdahulu dari mereka. 

(2) Ditemukan  informasi  tentang  adanya negosiasi antara pemilik hak tradisional dengan 
PT KPC, hanya saja proses negosiasi tersebut dilakukan secara lisan, belum dituangkan 
dalam bentuk tertulis, namun kesepakatan akhir dari hasil proses negosiasi tersebut 
terdokumentasi secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan. Sebelum 
proses negosisasi dilakukan antara pihak PT KPC dengan warga masyarakat, terlebih 
dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat:
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(a) Sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, 
Desa dan Dusun yang berada dalam areal konsesi setelah berkoordinasi terlebih 
dahulu dengan aparat pemerintah setempat.

(b) Materi sosialisasi yang disampaikan meliputi:  tujuan dan manfaat pembangunan 
kebun kelapa sawit, manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat  jika menyerahkan 
lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, kaitannya dengan 
pengembangan ekonomi wilayah secara umum melalui, terbukanya peluang 
usaha, kesempatan bekerja serta terbangunnya infrastruktur oleh perusahaan. 
Setelah perusahaan melakukan sosialisasi, masyarakat diberikan kesempatan 
dan tenggang waktu terutama anggota masyarakat yang mempunyai lahan untuk 
memikirkan apakah mau bergabung atau tidak bergabung dengan PT KPC. Bagi 
masyarakat yang berminat bergabung dapat mendaftar langsung untuk ikut secara 
sukarela dan jika tidak berminat, masyarakat tidak dipaksa untuk bergabung, dan 
lahan tersebut sementara akan menjadi enclave.    

(c) Sosialisasi tingkat kabupaten telah dilaksanakan pada bulan Maret 2007, 
dilanjutkan dengan sosialisasi tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Semitau dan 
Selimbau pada bulan April 2007 dan Kecamatan Suhaid pada bulan Agustus 2007. 
Sosialisasi tingkat desa dalam wilayah Kecamatan Suhaid dilaksanakan pada 
bulan Juli 2007 di Desa Mantan dan Menapar serta bulan Agustus 2007 di Desa 
Mensusai.    

(d) Beberapa media sosialisasi yang digunakan oleh PT KPC adalah pemutaran 
video pembangunan perkebunan kelapa sawit, membawa masyarakat melakukan 
studi banding ke perusahaan perkebunan kelapa sawit lain milik SMART di Riau. 
Studi banding telah dilakukan sebanyak 3 kali, pertama membawa tokoh-tokoh 
masyarakat sebelum penyerahan lahan oleh masyarakat sekitar tahun 2007; 
kedua membawa pengurus koperasi pada pertengahan 2010 setelah terbentuknya 
KOPSA; dan ketiga membawa rombongan camat dan unit pelayanan anggota/
UPA koperasi kelapa sawit  pada akhir 2010.

(3) Diperoleh informasi bahwa proses penyerahan lahan dilakukan melalui tahapan 
sosialisasi, pendataan lahan (pemilik), penandaan batas oleh masing-masing pemilik 
lahan, pengukuran bersama (perusahaan dan pemilik lahan), identifikasi/inventarisasi 
jenis tanaman penutup lahan, negosisasi harga (tanah dan tanam tumbuh), konfirmasi 
hasil pengukuran, dan pembayaran kompensasi (dokumentasi penyerahan lahan). 
Total luas lahan yang sudah diserahkan oleh warga kepada PT KPC sampai akhir 2010 
adalah 4.501 Ha yang terdiri atas 1.597 persil lahan.

(4) Tidak ditemukan informasi bahwa lahan yang diserahkan oleh warga kepada PT KPC 
yang mempunyai Surat Bukti Kepemilikan Lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) 
yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria/BPN atau Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh 
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Kepala Desa yang disahkan oleh Camat. Hal ini disebabkan kepemilikan lahan di desa 
sudah dianggap sah,  jika dibenarkan oleh warga yang bersebelahan dan berbatasan 
langsung  lahannya dengan pemilik lahan tersebut. Masyarakat sangat mengenal dan 
tahu secara pasti siapa yang pertama-kali membuka dan mengelola lahan tersebut baik 
dengan menanam tanaman pangan maupun tanaman tahunan. Terdapat kesepakatan 
diantara warga bahwa siapa yang membuka wilayah hutan yang belum pernah dimasuki 
oleh orang lain maka lahan tersebut menjadi milik warga yang bersangkutan. Jika ada 
warga lain yang ingin melakukan kegiatan pada lahan tersebut (berladang, meramu 
atau berburu) maka harus meminta ijin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. 

(5) Diperoleh informasi bahwa warga di desa Mantan dan Menapar masih menerapkan dan 
mempraktekkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari mereka.  Hukum adat yang 
berlaku dalam masyarakat mempunyai ruang lingkup yang luas mencakup seluruh 
aspek kehidupan, baik adat perkawinan, kematian, kelahiran,  pertanahan,  dan adat 
yang mengatur kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan masalah/perselisihan 
yang terjadi, Kepala Adat tetap mendengarkan dan memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan dari para pemuka adat dan tetua adat serta melihat sukat (contoh) dari 
kasus terdahulu untuk menentukan berapa besar denda atau hukuman apa yang akan 
dijatuhkan kepada yang bersalah.

(6) Tidak ditemukan adanya peta lahan tradisional ataupun sketsa lahan yang dimiliki oleh 
masyarakat baik lahan pertanian yang sedang dikelola, lahan kebun karet, ataupun 
lahan hutan yang diakui secara adat baik yang disimpan oleh perorangan maupun 
oleh tokoh adat. Dokumentasi berupa peta rincik lahan yang menunjukkan letak dan 
luas lahan yang diserahkan oleh warga masyarakat kepada PT KPC baru diproduksi 
setelah adanya kesepakatan penyerahan lahan. Proses pengukuran persil lahan untuk 
menentukan letak dan luasnya dilakukan oleh  petugas PT KPC bersama anggota 
masyarakat yang telah sepakat menyerahkan lahannya, didampingi oleh tetangga yang 
posisi lahannya berbatasan langsung dengan pemilik lahan sebagai saksi.  Alat bantu 
pemetaan yang digunakan adalah Global Positioning System (GPS). Selain itu juga 
dicatat jenis vegetasinya, jumlah dan jenis tanaman yang tumbuh di atasnya.  

(7) Diperoleh informasi bahwa  besarnya ganti-rugi atau istilah lokalnya “Simpak Beliung” 
atau balas jasa yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemilik lahan dilakukan 
pada waktu dan tempat yang disepakati, biasanya di rumah pemilik atau beberapa warga 
berkumpul di salah satu rumah warga yang disepakati.  Urutan transaksi pembayaran 
adalah sebagai berikut : 
(a) Pertama, dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Serah Terima 

Pembayaran uang simpak beliung.
(b) Kedua,  warga masyarakat yang menyerahkan lahan difoto bersama seorang 

saksi I dari  keluarga yang menyerahkan lahan dan saksi II dari pemilik lahan yang 
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berbatasan langsung dengan yang diserahkan. Foto ini menjadi bukti bahwa serah 
terima lahan sudah selesai dilakukan.  

(c) Ditemukan adanya salinan persetujuan kesepakatan serah terima lahan yang 
dilakukan antara pihak PT KPC dengan para pemilik lahan berupa berita acara 
(BA) dan surat ukur lahan menggunakan GPS yang ditandatangani oleh kedua 
belah pihak, tetapi salinan tersebut tidak ditemukan dipegang oleh pemilik lahan.

(8) Ditemukan adanya tenaga humas yang direkrut oleh PT KPC setelah dilaksanakannya 
sosialisasi ditingkat desa/dusun. Humas tersebut berfungsi sebagai: (a) Penghubung 
antara perusahaan dengan warga yang hendak menyerahkan lahan, (b) Membantu 
perusahaan dalam melaksanakan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada 
masyarakat. Tenaga humas mendapatkan upah, tetapi tidak terlibat langsung 
dalam proses negosiasi. Mereka merupakan penduduk setempat yang mampu 
berkomunikasi dan berinteraksi secara baik kepada masyarakat dengan lingkup 
wilayah tugas biasanya di daerah kampung asalnya.

(9) Ditemukan  adanya  tanah adat atau tanah hak milik bersama (di Desa Mantan, 
Menapar dan Nanga Suhaid) yang diikutsertakan/diserahterimakan  kepada  pihak 
PT KPC berdasarkan kesepakatan antar warga desa. “Simpak Beliung” atau uang 
balas jasa yang diterima atas nama Kepala Desa dan disepakati  masuk ke kas 
desa. Demikian juga, nantinya hasil dari kelapa sawit masuk kas desa. Namun 
tidak ditemukan adanya surat kuasa dan rincian dari kesepakatan bersama dari 
para pemilik lahan tersebut kepada Kepala Desa. Masyarakat menginginkan agar 
penerima simpak beliung atas nama desa bukan aparat desa (Kepala Desa/Kepala 
Dusun).

(10) Diperoleh informasi bahwa proses perolehan lahan oleh PT KPC dilakukan secara 
bertahap dan higgga saat ini telah ada 54 tahapan pembebasan lahan, terdiri dari 
1.597 persil lahan dengan jumlah kepemilikan 500 orang.

(11) Ditemukan adanya pengalihan hak atas tanah pada areal konsesi PT KPC dari pemilik 
tanah asal kepada pihak lain (terutama pengusaha kolam Arwana/Silok) dengan nilai 
ganti rugi yang lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan oleh PT KPC. Saat ini, 
lahan tersebut ada yang sudah dibuka untuk perluasan kolam Arwana (Silok) atau 
bertanam karet namun sebagian besar masih berupa lahan bersemak. 

3.1.2.2. Kriteria RSPO 7.3 

Berdasarkan hasil Diskusi Kelompok Terfokus (DKF), Wawancara Mendalam serta 
Wawancara Berstruktur yang berkaitan dengan indikator dari kriteria RSPO 7.3. kepada 
berbagai pihak yang berada di desa yang sudah ada aktivitas perkebunan kelapa sawit PT 
KPC, diperoleh informasi sebagai berikut :
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(1) Penilaian NKT sudah dilakukan oleh Fauna and Flora International (FFI) - Indonesia 
Program pada akhir tahun 2008 sampai awal tahun 2010 dan Laporan Identifikasi 
Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi sudah diterbitkan pada bulan April 2010 tetapi 
kawasan NKT yang dilaporkan khususnya atas luasan dan status lahan gambut belum 
disepakati dan disetujui bersama oleh manajemen PT KPC dan masyarakat.

(2) Tidak ditemukan adanya bukti penanaman baru di PT KPC yang dilakukan pada 
areal hutan primer. Adapun kondisi lahan yang berada pada areal konsesi PT KPC 
sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(a) Lahan Negara yang secara turun temurun sudah dikelola oleh masyarakat. Ada 
sebagian dari lahan tersebut, terutama yang dijadikan sebagai areal pemukiman 
telah disertifikatkan menjadi hak milik (SHM) oleh Kantor Agraria/BPN atau 
dikukuhkan kepemilikannya melalui Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala 
Desa. Tetapi untuk lahan yang dijadikan sebagai lahan kebun karet atau lahan 
usaha lainnya sebagian besar belum dikukuhkan sebagai hak milik warga secara 
tertulis berupa SHM atau SKT.

(b) Seluruh lahan  yang  masuk dalam  areal  konsesi PT KPC meskipun belum 
dikukuhkan sebagai hak milik warga melalui SHM dan SKT, namun faktanya di 
lapangan lahan tersebut sudah dikuasai/diokupasi oleh masyarakat. Oleh karena 
itu untuk mendapatkan lahan dimaksud, PT KPC melakukan proses negosiasi 
dengan para warga pemilik lahan. 

(c) Sebagian besar lahan pada areal konsesi merupakan lahan yang kurang 
dimanfaatkan oleh masyarakat setempat (lahan tidur). Lahan tersebut awalnya 
berupa areal hutan yang dibuka untuk kegiatan pertanian khusunya ditanami padi 
ladang dan setelah panen, dibiarkan begitu saja hingga musim panen berikutnya, 
sampai penanaman 2 sampai 3 kali panen atau selama 2-3 tahun. Kemudian, 
lahan tersebut ditinggalkan dan membuka hutan baru di sekitarnya yang tidak jauh 
dari ladang pertama atau ladang kedua dan bahkan beberapa ladang lainnya. 
Sistem bertani seperti ini disebut sebagai sistim ladang berpindah.

 Petani akan kembali pada ladang pertama setelah 10-20 tahun tergantung pada 
kesuburan lahan dan ketersediaan tenaga kerja untuk membuka ladang yang 
baru. Jika ladang tersebut dianggap tidak subur lagi, sebelum ditinggalkan seluruh 
lahan tersebut atau hanya sebagian dari lahan akan ditanami dengan bibit karet 
yang diambil dari kebun karet yang sudah ada. Kondisi pola kerja demikian akan 
menciptakan sebagian atau beberapa persil  lahan  akan menjadi kebun karet dan 
beberapa bidang lahan lainnya menjadi lahan hutan kembali berupa hutan bawas 
dan dikenal dengan istilah lahan tidur. 

(d) Hutan bawas yang berasal dari areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang oleh 
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masyarakat sisa tegakan kayu yang masih ada dimanfaatkan sebagai  sumber 
bahan bangunan dan kayu api yang secara adat juga diakui oleh masyarakat 
sebagai lahan yang dimiliki secara individu oleh seseorang atau keluarga 
dikarenakan frekuensi kedatangan dan aktivitasnya pada lahan tersebut.  

(3) Penelitian oleh Tim IVEX tahun 2010, juga menunjukkan bahwa lahan dalam areal 
konsesi PT KPC sudah tidak ada lagi hutan primer (lihat Gambar 3.2.).

Gambar 3.2. Kondisi tutupan lahan PT KPC berdasarkan Citra Tahun 2009

 Sumber : Laporan IVEX Tahun 2010

Tabel 3.1. Data Kondisi Tutupan Lahan PT KPC (Data Citra Tahun 2009) 

No Jenis Tutupan Luasan (Ha)

1 Semak belukar/bawas 2.084

2 Hutan sekunder 4.242

3 Kebun campuran 9.600

4 Lahan kebun 1.921

5 Lahan tidur 2.143

Sumber : Laporan Tim IVEX tahun 2010
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Dengan kondisi tutupan lahan seperti diuraikan pada Tabel 3.1.

(4) Sampai Januari tahun 2011, luas lahan yang sudah ditanami kelapa sawit adalah 2.528 
Ha dari total lahan yang telah berhasil dibebaskan 4.501 Ha. Khusus penanaman kelapa 
sawit pada akhir tahun 2010 sudah disesuaikan dengan hasil Identifikasi Kawasan 
Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) PT KPC yang dilaksanakan oleh FFI Indonesia 
Program pada April 2010. 

(5) Ditemukan adanya penanaman kelapa sawit pada areal yang dipersyaratkan untuk 
memelihara atau meningkatkan satu atau lebih NKT (areal rawa gambut)  berdasarkan 
dokumen hasil kajian NKT oleh FFI – Indonesia Program tahun 2010, tetapi saat ini 
tanaman kelapa sawit tersebut telah dibongkar dan digantikan dengan tanaman 
Tengkawang dan dijadikan sebagai areal reforestasi (lihat Gambar 3.3).

Gambar 3.3.  Areal Penanaman Kelapa Sawit yang Sudah Dijadikan sebagai Areal Reforestasi 
PT KPC

(6) Tidak ditemukan penanaman kelapa sawit pada PT KPC yang tidak sesuai dengan tata 
ruang. Semuanya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) (dalam hal ini acuannya 
adalah Kepmenhutbun No. 259/Kpts-11/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan 
Perairan Propinsi Kalimantan Barat). 

(7) Ditemukan adanya kolam Arwana (Silok) dalam areal konsesi PT KPC yang diakui 
cukup aman dari pengaruh aktivitas kebun sawit karena adanya pengendalian terhadap 
run off yang berasal dari areal perkebunan melalui pembuatan parit-parit pembatas 
sehingga limpasan air yang berasal dari perkebunan kelapa sawit tidak masuk ke kolam 
penampung air yang menjadi sumber air untuk kolam Arwana (Silok), maka eksistensi 
dan produktivitas ikan Silok tidak terpengaruh.
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(8) Sudah tersedia peta identifikasi kawasan NKT pada areal PT KPC sesuai hasil kajian 
NKT yang dilakukan oleh FFI – Indonesia Program pada tahun 2010. Namun peta 
tersebut tidak disepakati dengan PT KPC khususnya untuk luas areal gambut.

(9) Ditemukan adanya dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan RPP-NKT PT KPC 
serta SOP management dan monitoring NKT dan SOP Identifikasi NKT yang dikeluarkan 
oleh SMART masing-masing pada tanggal 1 Juli 2010, namun belum ditemukan adanya 
laporan hasil pelaksanaan RPP-NKT karena dokumen final identifikasi NKT belum 
selesai. Di lapangan telah ditemukan adanya upaya pengelolaan dan pemantauan 
NKT seperti dipasangnya papan amaran yang menunjukkan adanya lokasi NKT4 dan 
NKT6.

3.1.2.3. Nilai Konservasi Tinggi 5 (NKT5)

NKT5 merupakan kawasan yang mempunyai fungsi penting sebagai sumber penghidupan 
bagi masyarakat lokal, baik untuk memenuhi kebutuhan secara langsung (subsisten/
dikonsumsi sendiri) maupun untuk tujuan komersial. Dari kegiatan komersial tersebut, 
masyarakat mendapatkan uang tunai untuk membeli kebutuhan pokok seperti pangan, 
sandang, papan, dan peralatan.

Hasil studi sosial yang berkaitan dengan NKT5 pada PT KPC dapat diuraikan sebagai 
berikut:

(1) Teridentifikasi sebanyak 3 lokasi yang masuk sebagai kawasan NKT5 yaitu : (a) 
bantaran sungai sepanjang aliran sungai yang berada dalam areal konsesi PT KPC, (b) 
daerah perbukitan yang menjadi sumber air (Bukit Umbut) dan sumber sayuran lokal 
berupa umbut apin (kawasan Bukit Umbut dan Bukit Nibung), serta (c) Rimba Panjang 
yang menjadi sumber kayu bakar, ikan dan kayu bangunan

Gambar 3.4. Kolam Ikan Silok (Arwana) di Areal Konsesi PT KPC
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3.1.2.4. Nilai Konservasi Tinggi 6 (NKT6) 

Kawasan NKT6 menunjukkan kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya 
tradisional/khas komunitas lokal, di mana kawasan tersebut diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan budaya mereka. Keterkaitan komunitas dengan kawasan diwujudkan dengan 
adanya ide-ide, gagasan-gagasan, norma-norma, nilai-nilai, aktivitas dan pola tindakan, 
serta lingkungan/sumberdaya alam/benda-benda, yang mendasari perilaku kolektif anggota 
komunitas dan yang mengatur hubungan antara komunitas dengan kawasan tersebut.

NKT6 pada tingkat lansekap sebagai contoh di areal PT KPC adalah Bukit Umbut, Bukit 
Nibung dan Nyunggak Bayi, di mana masyarakat memiliki aturan dan tata cara tersendiri 
yang mengatur hubungan antara manusia dan lansekap mereka. Pada tingkat ekosistem 
atau komponennya, NKT6 di PT KPC adalah lokasi kuburan. 

Adapun situs yang djadikan sebagai areal NKT6 ada 4 buah, yaitu : 

(1) Penyunggak Bayi, merupakan tempat yang digunakan untuk memandikan bayi pada 
umur satu minggu sebagai perkenalan pertama untuk beradaptasi dengan alam 
sekitarnya sebelum ia beranjak menjadi usia anak-anak.

(2) Kuburan, merupakan tempat keramat yang dijadikan kawasan pemakaman jenazah 
bagi warga yang meninggal dunia. Di atas kubur diletakkan berbagai perlengkapan 
sesuai dengan kebutuhan jenazah saat hidupnya. Masyarakat beranggapan bahwa roh 
jenazah masih memerlukannya.

(3) Bukit Nibung, yang merupakan tempat keramat yang dijadikan sebagai lokasi bersemedi/
bertapa memperdalam ilmu kebatinan dan dijadikan tempat untuk meminta pertolongan/
bantuan dalam segala hal seperti : menyembuhkan penyakit kusta dan lain-lain.

Gambar 3.5. Areal NKT5 (Bukit Umbut) Gambar 3.6. Areal NKT5 (Rimba Panjang)

(2)  Ditemukan informasi tentang mulai adanya pemahaman oleh warga terhadap NKT 
sebagai kawasan yang harus dikonservasi. Namun di dalam dokumen rencana 
pengelolaan dan pemantauan RPP-NKT belum secara spesifik mencantumkan upaya-
upaya apa saja yang harus dilakukan untuk pelestarian dari NKT5.  
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(4) Bukit Umbut, yang merupakan tempat yang dianggap keramat karena dari kejauhan 
tampak satu pohon nibung yang menjulang tinggi ke langit pertanda jalan menuju 
kesempurnaan hidup. Di kawasan ini juga ada legenda ular raksasa Gempa yang 
telah bersalah memakan seorang bayi yang akhirnya mati dibunuh oleh masyarakat. 
Si pembunuh ular tersebut kemudian mendapat mimpi bahwa suatu hari kelak tempat 
kepala Gempa dikuburkan akan membentuk gundukan tanah, bagi siapa yang 
menemukan gundukan tersebut hidupnya akan kaya raya. Namun sampai sekarang 
gundukan tanah dimaksud tidak pernah ditemukan.

Gambar 3.7.
Penyunggak Bayi (NKT5,6)

Gambar 3.8. Kuburan (NKT6)

 

Gambar 3.9. Papan Amaran NKT6
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Gambar 3.10. Kebun sawit dan lokasi enclave

(2) Tidak ditemukan dokumen tertulis tentang adanya penunjukan wakil mereka sendiri 
(warga masyarakat) untuk mewakili mereka bernegosisasi dengan pihak perusahaan. 
Meskipun diakui bahwa dalam setiap penyepakatan hasil negosiasi dengan PT KPC, 
warga dalam pelepasan hak atas lahan dihadiri oleh Kepala Dusun.

(3) Ditemukan adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT KPC 
yang di dalamnya berisi analisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan perkebunan 
kelapa sawit serta telah mendapatkan pengesahan dari Komisi Penilai AMDAL 
Kabupaten Kapuas Hulu No. 290 tanggal 22 Desember 2006 (Stempel: Dinas LH 
Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kapuas Hulu) serta sudah terbit pula Surat 
Keputusan Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Hulu No. 290 
tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006.

Saat ini pengelolaan yang terkait dengan NKT6, berupa pemasangan papan amaran 
dan informasi tentang keberadaan areal pekuburan, Bukit Nibung dan Bukit Umbut.  

3.1.2.5. Kriteria RSPO 7.5

Berdasarkan hasil DKF, Wawancara Mendalam serta Wawancara Bestruktur yang berkaitan 
dengan indikator dari kriteria 7.5. RSPO kepada berbagai pihak yang berada di desa yang 
sudah ada aktivitas perkebunan kelapa sawit PT KPC, diperoleh informasi sebagai berikut:

(1) Tidak ditemukan informasi tentang adanya penanaman baru kelapa sawit pada areal 
PT KPC yang dilakukan pada tanah masyarakat tanpa persetujuan terlebih dahulu dari 
mereka (FPIC). Untuk di lapangan, hal ini dapat dilihat dari keberadaan kebun kelapa 
sawit yang tidak sehamparan, tetapi berada diantara banyaknya lahan enclave (yang 
belum diserahkan warga). Tutupan lahan yang di enclave kebanyakan bervegetasi 
semak belukar dan sebagian kecil berupa tanaman karet yang masih berumur 1-5 tahun 
yang ditanam oleh warga setelah perladangan yang tidak terawat.
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(4) Ditemukannya adanya dokumen laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan RKL dan RPL  PT KPC pada Januari 2011, yang disusun mengacu kepada 
Kepmen LH No. 45 tahun 2005 tanggal 05 April 2005. Data hasil pengukuran kualitas 
air sungai atau kekeruhan air yang mengindikasikan dari nilai zat padat terlarut/Total 
Disolved Solid (TDS) dan zat padat tersuspensi/Total Suspended Solid (TSS) sekitar 
5 mg/l atau jauh di bawah baku mutu 50 mg/l. Namun laporan pelaksanaan RKL dan 
RPL tersebut belum mencakup upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah 
dilaksanakan terhadap aspek sosial dan ekonomi.

(5) Ditemukan adanya kasus salah gusur lahan yang telah diserahkan oleh warga ketika 
pembukaan lahan oleh operator alat berat di lapangan untuk persiapan penanaman 
kelapa sawit. Hal ini, berimplikasi pada timbulnya konflik sosial antara warga setempat 
(pemilik lahan) dengan pihak perusahaan. Kasus tersebut sudah terselesaikan dengan 
baik dengan warga yang bersangkutan. Langkah-langkah solusi konflik yang disepakati 
oleh perusahaan dengan warga adalah :

(a) Dilakukan ganti rugi atas luas lahan yang telah salah gusur dan lahan tersebut 
dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

(b) Jika di atasnya terdapat tanam tumbuh berupa karet, maka dilakukan penanaman 
karet kembali seluas lahan yang telah salah gusur.

(c) Dijadikan persil lahan yang diserahkan oleh pemilik lahannya kepada perusahaan 
dengan kompensasi simpak beliung  yang disepakati dan warga yang bersangkutan 
dicatat sebagai calon anggota koperasi yang akan mendapatkan kebun 
kemitraan. 

(6) Ditemukan adanya rekaman hasil pelaksanaan sosialisasi, berupa foto-foto dokumentasi, 
berita acara sosialisasi dan daftar peserta yang hadir sosialisasi.

(7) Ditemukan adanya rekaman kesepakatan ganti rugi/penyerahan lahan dari pemilik 
lahan untuk pembukaan kelapa sawit, berupa berita acara kesepakatan.

3.1.2.6. Kriteria RSPO 7.6

Berdasarkan hasil DKF, Wawancara Mendalam, serta Wawancara Berstruktur yang berkaitan 
dengan indikator dari kriteria 7.6. RSPO kepada berbagai pihak yang berada di desa yang 
sudah ada aktivitas perkebunan kelapa sawit PT KPC, diperoleh informasi sebagai berikut :
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(1) Ditemukan adanya kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan 
hak yang disepakati secara sukarela di PT KPC.  Adapun besaran nilai kompensasi 
lahan yang ditemui di lapangan dan terjadi pada tahun 2007 sampai 2010 bervariasi 
berdasarkan tutupan vegetasinya (semak belukar, karet non produktif, karet produktif). 
Proses pemberian kompensasi dilakukan di pemukiman/ perkampungan biasanya 
didampingi oleh Kepala Dusun yang lebih berfungsi sebagai saksi.  

 Adapun dokumentasi yang ditemukan dalam proses penyerahan lahan dan pemberian 
kompensasi simpak beliung dari perusahaan kepada pihak warga masyarakat 
dilakukan melalui surat pernyataan/berita acara penyerahan lahan, kuitansi  serta foto 
dokumentasi 

 Untuk lahan milik umum (desa atau adat/ulayat) proses penyerahan lahan dan pemberian 
kompensasi melalui kesepakatan dengan sekelompok warga pemilik lahan kemudian 
pembayaran ganti rugi dilakukan melalui sistem perwakilan (Kepala Desa Atau Kepala 
Dusun) untuk menerima uang ganti rugi secara tunai. Dana tersebut digunakan untuk 
kepentingan bersama sesuai kesepakatan diantara warga.

(2) Ditemukan adanya rencana mengajak masyarakat yang telah menyerahkan lahannya 
kepada perusahaan untuk membangun perkebunan kelapa sawit PT  KPC sebagai 
petani plasma kemitraan, dengan alokasi luas kebun plasma kemitraan seluas 20% dari 
luas kebun yang diusahakan oleh PT KPC. Rencana kebun plasma telah dikukuhkan 
dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengurus Koperasi dengan PT KPC No. 01/PK/
KOPSA-MCS/PT.KPC/04-2010 tanggal 6 April 2010 yang diketahui oleh Kepala Dinas 
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Dinas Indagkop Kabupaten 
Kapuas Hulu serta Bupati Kapuas Hulu. Hal-hal yang masih harus disepakati:

(a) Lokasi yang akan dibangun kebun plasma kemitraan. 

(b) Luasan kebun plasma kemitraan (Ha) yang akan dibangun.   

(c) Proporsi 20% kebun plasma kemitraan dihitung berdasarkan total luas lahan yang 
diserahkan oleh masyarakat atau berdasarkan total lahan yang sudah ditanami/
diusahakan oleh perusahaan.

(d) Kebun plasma kemitraan berada dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan atau 
berada di luar HGU perusahaan.

(e) Daftar nama calon petani plasma kemitraan.

Akibat dari hal-hal tersebut di atas, kebun plasma kemitraan belum dapat terbangun 
sampai saat ini dan belum memenuhi ketentuan menurut Permentan 26 Tahun 2007.
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(3)  Sebagian besar warga belum memahami dengan baik pola pembangunan kebun 
kemitraan yang disetujui bersama antara perusahaan perkebunan dengan warga (yang 
diwakili oleh pengurus KOPSA MCS) dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, baik 
menyangkut pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharan kebun, serta 
cara pengembalian biaya pembangunan oleh petani plasma kemitraan.

(4) Lahan yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada PT KPC dan telah ditanami 
pohon kelapa sawit namun berdasarkan identifikasi NKT oleh FFI Indonesia tahun 
2010 dinyatakan sebagai lahan NKT sehingga tanaman kelapa sawit tersebut telah 
dicabut dan diganti dengan tanaman Tengkawang. Masyarakat menuntut areal yang 
ditanami Tengkawang tersebut harus dihitung menjadi bagian proporsi luasan kebun 
kemitraan sebesar 20%. Sedangkan menurut perusahaan proporsi kebun kemitraan 
hanya berdasarkan luasan tanaman sawit yang ada.

3.1.2.7. Dampak Sosial Ekonomi

3.1.2.7.1. Dampak Sosial

(1) Proses Interaksi

Dengan adanya perkebunan kelapa sawit, antara lain berimplikasi kepada:

(a) Interaksi sosial warga antar dusun dalam satu desa dan antar warga desa yang berbeda 
makin tambah baik, karena komunikasi melalui HP sudah menjangkau hampir semua 
desa yang sudah ada operasionalisasi kebun. 

(b) Mobilitas warga dan barang dari Desa Mantan, Menapar dan Mensusai yang sebelumnya 
jauh ke ibukota kecamatan (Nanga Suhaid atau Semitau)  menjadi lancar melalui 
jaringan jalan dan jembatan yang terbangun oleh PT KPC. Hal ini berimplikasi kepada 
mudahnya pengangkutan hasil-hasil usaha dari desa seperti karet dan hasil hutan serta 
pengangkutan barang-barang kebutuhan sehari-hari dari ibukota kecamatan terutama 
sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

(c) Kebiasaan masyarakat berkumpul pada malam hari dengan tujuan yang kurang jelas 
menjadi berkurang karena mereka lebih senang menonton televisi khususnya di Desa 
Mantan yang telah mendapatkan bantuan genset 45 KVA dari PT KPC. Sebelum ada 
perkebunan kelapa sawit, Desa Mantan merupakan desa yang terpencil dan jarak 
tempuh ke ibu kota kecamatan (Nanga Suhaid) sampai 7-8 jam melalui jalan setapak 
atau melalui moda transportasi air. Saat ini sudah ada jalan penghubung yang dibangun 
oleh perusahaan yang dapat dilewati dengan kendaraan roda empat dan roda dua 
setiap saat. Dengan demikian, maka interaksi antar warga makin meningkat.
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(d) Adanya kebun kelapa sawit juga berimplikasi kepada berkurangnya kohesivitas sosial 
(budaya komunal), warga masyarakat mulai mengarah kepada kehidupan yang lebih 
individualis. Selain itu, dengan makin intensifnya interaksi sosial dengan warga dari 
luar desa/dusun dan adanya tayangan TV-parabola yang ditonton setiap hari juga 
berimplikasi terhadap perubahan gaya hidup seperti cara berpakaian dan orientasi 
hidup.   

(2) Organisasi dan Struktur Sosial

Adanya tenaga kerja yang datang dari luar desa dan kecamatan serta adanya tenaga kerja 
pada tingkat manajemen perusahaan PT KPC (sebagian diantaranya dari luar provinsi 
Kalimantan Barat), berimplikasi kepada adanya pergeseran struktur sosial penduduk dan 
pola komunikasi, sehingga penduduk lebih heterogen baik dari segi suku, etnis maupun 
agama serta terjadi juga akulturasi budaya.  Begitu juga dengan adanya kelancaran arus 
informasi masuk terutama melalui akses televisi seperti di Desa Mantan dan Menapar dan 
beberapa desa sekitarnya.

(3) Institusi Sosial

Eksistensi institusi lokal seperti lembaga adat meskipun masih diakui oleh masyarakat 
adat, namun sudah tidak lagi menjadi satu-satunya instusi yang dipilih oleh warga dalam 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di tengah masyarakat. 

(4) Persepsi Diri dan Perilaku Sosial

Hal-hal yang menonjol terjadi pada aspek persepsi diri dan kelompok adalah persepsi 
mereka terhadap tanah. Sebelumnya tanah bagi sebagian besar warga, terutama pada desa 
pedalaman lebih dianggap sebagai asset sosial, artinya bahwa siapa saja yang memerlukan 
tanah tersebut baik untuk bertanam tanaman semusim atau untuk membangun rumah, maka 
kompensasi yang disepakati diantara kedua belah pihak biasanya hanya sekedar tanda telah 
terjadi perpindahan hak menguasai tanah tersebut, namun sekarang tanah sudah dianggap 
sebagai asset ekonomi dan kompensasi sudah lebih kepada perhitungan untung rugi secara 
ekonomi.

3.1.2.7.2. Dampak Ekonomi

(1) Kesempatan Kerja

Banyak warga di dalam dan sekitar areal konsesi PT KPC  yang bekerja di perkebunan 
kelapa sawit sebagai karyawan harian. Pada musim hujan sebagian besar masyarakat 
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(terutama di Desa Mantan dan Menapar) bekerja di perkebunan kelapa sawit (jumlahnya 
mencapai 200 orang), tetapi pada musim kemarau sebagian karyawan tidak bekerja 
lagi. Mereka bekerja menoreh tanaman karet, membuka ladang, atau menangkap ikan 
di sungai dan danau-danau yang banyak berada di sekitar areal konsesi.  

(2) Peluang Berusaha

(a) Adanya perkebunan kelapa sawit telah menciptakan kesempatan berusaha bagi 
warga sekitar (terutama yang berada di Nanga Suhaid dan Semitau). Hasil wawancara 
dengan beberapa pemilik toko di Nanga Suhaid dan Semitau diperoleh informasi bahwa 
jumlah uang beredar di pasar Nanga Suhaid tiap minggu dari karyawan yang bekerja di 
perusahaan kelapa sawit tidak kurang dari Rp 100 juta. Sebagai contoh jumlah omset 
penjualan di salah satu warung di Nanga Suhaid tiap harinya berkisar Rp 1 s/d 1,5 Juta. 
Padahal sebelumnya paling besar hanya Rp 500 ribu saja dan yang berhutang pun 
banyak yang tidak membayar sehingga warung ini sempat bangkrut dan tutup tidak 
berjualan lagi, tetapi sekarang pembeli yang berhutang selalu membayar setelah terima 
gaji/upah. 

(b) Daya beli masyarakat setelah adanya perkebunan kelapa sawit  cenderung meningkat, 
karena adanya pembayaran gaji/upah karyawan yang bekerja di perkebunan kelapa 
sawit. Mereka berbelanja di pasar Semitau, Nanga Suhaid dan Sintang.

(c) Pedagang keliling dari ibukota kecamatan (Nanga Suhaid dan Semitau) sudah berjualan 
sampai ke desa-desa di pedalaman (Desa Mantan, Menapar dan Mensussai) terutama 
hari Sabtu dan Minggu. Mereka menjual pakaian dan alat rumah tangga serta sembako 
(ikan dan sayuran).

3.1.2.8.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Adapun cakupan kegiatan TJSP yang telah dilaksanakan oleh PT KPC  dapat dilihat pada 
Tabel 3.2.
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Tabel 3.2. Ringkasan kegiatan TJSP yang telah dilaksanakan di PT KPC

No Kegiatan Sosial Lokasi Waktu
Pendidikan

1 Pemberian beasiswa untuk studi lanjut ke D3-IPB 
Bogor

Nanga Suhaid & 
Semitau Hulu 2008

2 Perbaikan sekolah dan meja-kursi di SDN Menapar 2009

3 Pembangunan gedung pendidikan anak usia dini 
(PAUD) Nanga Suhaid 2010

4 Bantuan paket peralatan olah raga Menapar 2010
Kesehatan

1 Pengobatan gratis massal Menapar & 
Mantan 2008

2 Bantuan sarana transportasi untuk ber-obat ke 
rumah sakit di Sintang, Putus-sibau dan Pontianak Nanga Suhaid 

2008 
s/d 

2010
3 Bantuan pengobatan anak tokoh masyarakat Semitau Hulu 2009

Infrastruktur
1 Pembangunan instalasi listrik 45 KVA  Mantan  2009

2 Perbaikan jembatan Semitau Hulu 2010

Perayaan Hari Besar 

1
Bantuan hari-hari besar nasional dan  keagamaan 
seperti acara gawai adat dayak dan tujuh belas 
agustusan

Nanga Suhaid, 
Semitau Hulu, 
Mantan, Menapar 

2007 
s/d 

2010
2 Pembangunan rumah ibadah :   
         a. Surau Baiturrahman dan Masjid Al-Muttaqin Nanga Suhaid 2007
         b. Gereja Paroki Semitau Hulu 2009

Keadaan Darurat

 1 Memberi bantuan pada korban banjir di Kabupaten 
Kapuas Hulu Putussibau 2010

Lingkungan Hidup

 1 Membangun instalasi pengaliran air bersih dari Bukit 
Dodol ke Pemukiman  warga  Menapar 2010

Sumber: Manajemen, PT KPC, 2010
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3.1.3. Kesimpulan

(1) Berkaitan dengan Kriteria RSPO 2.3 dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan 
untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit PT KPC tidak ada yang mengurangi hak 
berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terdahulu 
dari mereka (FPIC) dan penyerahan lahan oleh  pemilik hak tradisional kepada PT KPC 
juga dilakukan melalui proses negosiasi, tetapi rekaman proses negosiasi tersebut 
tidak tertulis. 

 Peta rincik lahan sebagai bukti hasil kesepakatan negosiasi tersebut yang menjelaskan 
tentang letak lokasi, luas lahan dan batas-batas hak persil lahan yang telah diserahkan 
tersebut telah terdokumentasi secara tertulis, tetapi hanya tersimpan di kantor PT KPC 
dan tidak ada salinan yang dipegang oleh pemilik asal dan pemerintahan desa

(2) Berkaitan dengan Kriteria RSPO 7.3 dapat disimpulkan bahwa pembukaan lahan 
untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit PT KPC tidak ada  yang dilakukan 
pada kawasan hutan primer atau menyalahi tata ruang. Namun ditemukan adanya 
penanaman kelapa sawit pada areal NKT (lahan rawa gambut), pada saat ini  tanaman 
kelapa sawit tersebut sudah dibongkar dan diganti dengan tanaman Tengkawang dan 
dijadikan sebagai areal reforestasi. 

Pada areal konsesi PT KPC juga telah dilakukan Studi Identifikasi kawasan NKT oleh 
FFI – Indonesia Program, namun hasil studi NKT yang dituangkan dalam Laporan 

   

Gambar 3.11.
Gedung PAUD di Desa 

Nanga Suhaid

Gambar 3.12. 
Gedung perpustaakan di 

Desa Menapar

Gambar 3.13. 
Gedung SD di Desa 

Mantan

  

Gambar 3.14. Bukit Dodol sebagai 
sumber air bersih warga di Desa 

Menapar

Gambar 3.15. Pipa saluran air dari Bukit 
Dodol ke Desa Menapar.



Temuan Lapangan

70

PT Kartika Prima Cipta

Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) yang diterbitkan oleh FFI – 
Indoensia Program pada bulan April 2010 sampai saat ini belum dicapai kesepakatan 
dengan  manajemen PT  KPC dan masyarakat khususnya berkenaan dengan luasan 
dan status lahan gambut. Hal ini menyebabkan laporan final atas studi NKT tersebut 
belum bisa disahkan. 

Meskipun kesepakatan atas hasil studi NKT tersebut belum tercapai, tetapi telah 
tersedia dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan RPP-NKT serta dokumen 
Monitoring NKT, hanya saja dokumen hasil pelaksanaan RPP-NKT belum dilaporkan 
secara tertulis.  

(3) Berkaitan dengan Kriteria RSPO 7.5 dapat disimpulkan bahwa penanaman baru 
perkebunan kelapa sawit PT KPC tidak ada yang menyalahi prinsip FPIC. Namun di 
lapangan ditemukan adanya salah gusur lahan oleh operator alat berat karena tidak 
jelasnya patok batas lahan yang akan dibuka untuk pembangunan perkebunan kelapa 
sawit. 

 Sebelum memulai kegiatan fisik pembukaan lahan PT KPC telah melakukan kajian 
AMDAL serta telah melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai 
dokumen RKL dan RPL,  tetapi substansi yang dilaporkan belum mencakup dampak 
terhadap aspek sosial dan ekonomi.

 Ditemukan adanya rekaman hasil sosialisasi berupa foto-foto, berita acara dan daftar 
peserta yang hadir serta bahan-bahan yang disampaikan dalam sosialisasi serta 
ditemukan adanya rekaman kesepakatan ganti rugi/ penyerahan lahan dari pemilik 
lahan untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PT KPC berupa berita acara, 
kuitansi dan foto penyerahan ganti rugi atas lahan, tetapi proses negosiasi tersebut 
tidak didokumentasikan dengan baik secara tertulis. Adapun dalam proses negosiasi 
tidak ditemukan adanya penunjukan wakil warga oleh warga yang mewakili mereka 
dalam proses negosiasi. Sedangkan kehadiran kepala dusun dan humas saat terjadinya 
penyerahan ganti rugi lebih berfungsi sebagai saksi.

(4) Berkaitan dengan Kriteria RSPO 7.6 dapat disimpulkan bahwa kompensasi atas setiap 
pengambilalihan lahan dan pelepasan hak tradisional warga disepakati secara suka 
rela, dengan nilai kompensasi ganti rugi yang bervariasi tergantung hasil negosiasi 
yang disepakati. 

Masyarakat  yang  kehilangan  akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan 
kelapa sawit akan diberikan kesempatan menjadi petani plasma kemitraan. Namun letak 
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lokasi rencana membangun kebun kemitraan, pola pembangunan kebun kemitraan, 
luasannya serta siapa saja yang masuk sebagai peserta petani kemitraan hingga saat 
ini masih belum jelas. 

Khusus lahan yang masuk sebagai areal NKT (gambut) dan sudah terlanjur ditanami 
dengan kelapa sawit, pada saat ini sudah dibongkar dan diganti dengan tanaman 
Tengkawang (sebagai areal reforestasi). Dalam hali in masih ada perbedaan pendapat 
antara masyarakat dan perusahaan mengenai apakah areal ini masuk dalam perhitungan 
proporsi 20% kebun plasma kemitraan.

3.1.4. Rekomendasi

(1)   Perlu adanya negosiasi dan komunikasi yang intensif pada masyarakat (warga) yang 
lahannya sudah diserahkan kepada pihak perusahaan tetapi tidak dapat dijadikan 
sebagai areal penanaman kelapa sawit disebabkan oleh lahan tersebut masuk 
sebagai areal NKT (gambut).  Hal ini dimaksudkan agar warga tidak menuntut harus 
masuk sebagai petani peserta kebun plasma kemitraan yang akan dibangun oleh 
pihak perusahaan. 

(2) Untuk menghindari salah gusur lahan oleh operator alat berat di lapangan perlu 
adanya pemasangan patok batas terlebih dahulu secara jelas yang telah disepakati 
bersama warga yang telah menyerahkan lahan dan pemilik lahan yang berbatasan 
langsung dengan lahan tersebut. Penetapan patok batas lahan dan peta rincik lahan 
yang akan dibuka untuk penanaman baru seharusnya dipegang juga oleh operator 
alat berat. Hal ini perlu dimasukkan ke dalam SOP SMART.

(3) Segera dilakukan proses penyelesaian hasil akhir laporan identifikasi NKT yang 
dilakukan antara FFI-Indonesia,  perusahaan, dan masyarakat. Perusahaan 
agar mengajak FFI-Indonesia dan masyarakat mengembangkan suatu proses 
penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak, misalnya mengundang Pihak 
Ketiga melakukan Peer Review atas hasil kajian ini.

(4) Untuk penanaman baru kelapa sawit yang berbatasan langsung dengan lokasi kolam 
Arwana (Silok) perlu dibuatkan parit pembatas yang sekaligus berfungsi sebagai 
saluran drainase untuk mencegah masuknya limpasan air dari areal perkebunan ke 
kolam penampung air untuk kolam budidaya Arwana (Silok).

(5) Laporan hasil pemantauan RKL dan RPL sebaiknya mencakup semua aspek yang 
ada dalam dokumen RKL-RPL studi AMDAL. Tidak hanya terfokus pada kualitas air 
dan kebakaran saja, tetapi mencakup aspek sosial dan ekonomi juga. Hendaknya 
perusahaan memonitor dan melaporkan seluruh aspek yang tercantum dalam 
dokumen RKL dan RPL.
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(6) Konsep pembangunan kebun plasma kemitraan  (minimal 20% dari areal yang 
diusahakan perusahaan) yang berisi tentang pola pengadaan lahan, pola 
pembangunan dan pemeliharaan kebun, kriteria calon petani plasma kemitraan, 
serta cara pengembalian biaya pembangunan kebun yang harus ditanggung oleh 
warga calon petani plasma kemitraan, selain disampaikan secara lisan melalui 
pertemuan-pertemuan yang diprakarsai oleh pihak perusahaan, sebaiknya tersedia 
dalam bentuk dokumen tertulis yang dipegang oleh pengurus koperasi serta tersedia 
di Kantor Kepala Desa, sehingga masyarakat yang berkepentingan dan memerlukan 
informasi tersebut dapat mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perusahaan 
perlu menyusun SOP tentang tata cara pembentukan dan pelaksanaan pembangunan 
kebun plasma kemitraan. 

(7) Untuk menjamin kelestarian pengelolaan areal NKT5 khususnya Rimba Panjang 
serta Bukit Umbut dan Bukit Nibung yang berada dalam areal konsesi PT KPC, perlu 
segera disosialisasikan dan dibuat kesepakatan dengan masyarakat secara tertulis 
serta diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
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3.2. PT Kencana Graha Permai (KGP)

3.2.1. Profil Perusahaan 

Keberadaan PT Kencana Graha Permai (KGP) diawali dengan informasi lahan yang diperoleh 
perusahaan dari Bupati Ketapang Nomor: 525/047/IV-Bapedalpemda tanggal 2 Februari 
2005 dengan luas areal 21.950 Ha.  Kemudian perusahaan mendapatkan perpanjangan dan 
revisi informasi lahan dari Bupati Ketapang Nomor: 525/1436/Bappeda-D pada tanggal 7 
Desember 2007 dengan luas areal yang berkurang menjadi 10.320 Ha.  Berdasarkan surat 
tersebut,  seluruh lahan berada pada areal penggunaan lain (APL). Secara geografis, areal 
PT KGP berada pada 02o04’46” - 02o10’07” LS dan 110o32’12” - 110o38’20’ BT.  Gambar 
3.21. adalah Peta lokasi PT KGP.

Gambar 3.16. Peta Lokasi PT KGP

Secara administrasi,  areal lahan PT KGP berada di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang 
dan berada di empat wilayah desa. Desa-desa yang berada dalam lokasi areal PT KGP 
adalah Desa Belaban (Dusun Belambangan/Carik), Desa Batu Payung Dua (Dusun Batu 
Payung dan Selinsing Kuning), Desa Randai (Dusun Teluk Batu Utara dan Teluk Batu 
Selatan), dan Desa Rangkong Jaya (Dusun Rangkong dan Bentawan).  Sementara batas 
luar areal PT  KGP sebagai berikut:

Di sebelah Utara dengan perkebunan PT Agriplus, hutan lindung dan hutan produksi,-	
Di sebelah Selatan dengan perkebunan PT Budidaya Agro Lestari (BAL) dan Sungai -	
Kendawangan,
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Di sebelah Timur dengan perkebunan PT Karya Bhakti Agro Sejahtera, dan-	
Di sebelah Barat dengan perkebunan Cahayanusa Gemilang.-	

Di sekitar areal PT KGP terdapat suku asli yaitu Suku Dayak dengan komposisi sekitar 
90% dari seluruh penduduk di empat desa di atas. Di areal konsesi PT  KGP tidak terdapat 
masyarakat yang terisolasi, karena sarana dan prasarana menuju desa tersebut tersedia 
dan sarana telekomunikasi yang cukup memadai. Mata pencaharian utama dari masyarakat 
adalah dalam bidang pertanian seperti berladang, menyadap karet, berburu, mencari 
ikan, mencari buah-buahan dan mencari hasil hutan lainnya. Setelah adanya perkebunan, 
sebagian besar mereka bekerja di perkebunan baik sebagai buruh harian lepas maupun 
sebagai karyawan tetap. Berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan yang ada di sekitar 
kawasan,  PT KGP mempunyai tanggung jawab sosial terhadap Dusun Rangkong di Desa 
Rangkong Jaya, Dusun Batu Payung dan Dusun Selinsing Kuning di Desa Batu Payung Dua 
serta Dusun Belambangan (Carik) di Desa Belaban, karena letak dusun-dusun tersebut lebih 
dekat dengan PT KGP. 

Sosialisasi rencana pembangunan kebun kelapa sawit PT KGP di Kabupaten Ketapang 
yang pertama dilaksanakan pada 5 September 2005 yang dihadiri oleh perwakilan dari 
perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat dari empat desa di atas. Selanjutnya,  
perusahaan melakukan pembibitan pada bulan Juli 2006, pembukaan lahan pada awal 
Februari 2007 dan penanaman perdana pada tanggal 27 Juni 2007. Kebun PT  KGP dibagi 
menjadi tiga perkebunan yaitu: Kencana Estate, Cendana Estate dan Kencana Kemitraan 
Estate. Luas kebun yang telah ditanami oleh perusahaan dari tahun 2007 hingga tahun 2010 
adalah 6.952 Ha.  

Pembangunan kebun kelapa sawit PT KGP telah membuka lapangan kerja dan peluang 
usaha yang cukup luas bagi masyarakat sekitar areal.  Sebagai gambaran pada bulan 
November 2010 di Kencana Estate saja terdapat 774 tenaga kerja yang terdiri dari 598 
buruh lepas, 165 karyawan tetap dan 11 orang staf.  Selain itu  perusahaan juga memberikan 
pekerjaan pada pihak ketiga untuk pembangunan perumahan dan jembatan beton dalam 
areal PT  KGP.  Pembangunan perumahan ini juga memberikan peluang pekerjaan bagi 
masyarakat setempat untuk mensuplai material seperti pasir dan batu.

Selain itu PT  KGP juga telah membangun kebun kelapa sawit plasma kemitraan dengan 
luas lebih dari 700 Ha dari 1532 Ha yang akan dibangun. Kebun plasma kemitraan ini mulai 
dibuka pada bulan Agustus 2008.  PT  KGP bermitra dengan Koperasi Tuah Kencana Permai 
sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani pada bulan Desember 2007.  Koperasi Tuah 
Kencana Permai beranggotakan sebanyak 766 orang yang berasal dari masyarakat 3 desa 
dan 5 dusun yaitu Desa Batu Payung Dua dengan Dusun Batu Payung dan Selinsing Kuning, 
Desa Belaban dengan Dusun Belambangan (Carik), serta Desa Rangkong Jaya dengan 
Dusun Rangkong dan Bentawan. Dalam pembangunan kebun plasma kemitraan, koperasi 
mendapat pinjaman dana dari Bank. Sementara pengelolaan kebun mulai dari pembukaan 
lahan hingga panen dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan. 
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3.2.2. Temuan Lapangan

Temuan lapangan ini merupakan hasil Diskusi Kelompok Terfokus (DKF), Wawancara 
Mendalam, Wawancara Berstruktur, Pengumpulan Data Sekunder dan Observasi Lapangan 
yang dilakukan pada masyarakat di 4 desa pada areal PT KGP. DKF dilaksanakan sebanyak 
4 kali pada 4 desa yang ada dengan jumlah partisipan keseluruhan 58 orang. Wawancara 
Mendalam dilakukan terhadap pemuka masyarakat, pemuka adat dan petani pada areal 
PT KGP dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Wawancara Berstruktur dilaksanakan 
terhadap aparat kecamatan, aparat desa, aparat dusun dan manajemen perusahaan 
sebanyak 47 orang. 

3.2.2.1. Kriteria RSPO 2.3

Pada tahap awal pembangunan kebun sawit, perusahaan didampingi  pemerintah daerah 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada dalam areal lahan PT KGP. 
Pemerintah pada tingkat kabupaten diwakili oleh Tim Pembinaan dan Pengembangan 
Perkebunan Kabupaten (TP3K), di tingkat kecamatan oleh Satuan Tugas (Satgas), dan di 
tingkat desa/dusun oleh Satuan Pelaksana (Satlak). Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan 
tentang adanya rencana pembangunan kebun kelapa sawit dalam wilayah mereka dengan 
pola kemitraan dan meminta persetujuan dari masyarakat.  Sosialisasi ini dilakukan mulai 
dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa hingga dusun.  

Walaupun pada tahap awal sosialisasi terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, 
akhirnya masyarakat sepakat untuk menerima kehadiran perusahaan dalam wilayah mereka.  
Kesepakatan masyarakat menerima kehadiran perusahaan terdokumentasi dalam notulen 
rapat yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat di empat desa.  

Alasan masyarakat menerima kehadiran perkebunan kelapa sawit adalah pembangunan 
kebun sawit akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui penyediaan kesempatan 
kerja dan lapangan usaha.  Selain itu perusahaan juga mempunyai program-program bantuan 
kepada masyarakat dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) terkait bidang 
pendidikan, kesehatan, air bersih, infrastruktur dan lain-lain.  Selanjutnya masyarakat juga 
mengetahui bahwa nantinya mereka juga akan mendapatkan penghasilan dari kebun plasma 
kemitraan.  

Kesepakatan masyarakat untuk menerima pembangunan perkebunan kelapa sawit dari PT 
KGP ditandai dengan dilaksanakannya upacara adat.  Upacara adat dipimpin oleh ketua 
adat  yang pada tingkat desa disebut Temenggung dan pada tingkat dusun disebut Demong.  
Upacara adat ini dihadiri oleh masyarakat, aparat pemerintah dan  perusahaan.  Acara ini 
dilakukan sebagai upaya untuk menselaraskan  hubungan manusia dengan lingkungannya 
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serta manusia dengan manusia lainnya.  Selain itu, upacara ini menandai dimulainya 
pembukaan lahan di desa atau dusun tersebut.  Upacara adat ini dilakukan di Dusun Carik 
(Belambangan) Desa Belaban, di Desa Rangkong Jaya dan Desa Batu Payung Dua.  Tempat 
berlangsungnya upacara adat ini kemudian disakralkan dan dibangun tugu adat.  Gambar 
3.17. menunjukkan upacara adat penerimaan masyarakat terhadap kehadiran PT KGP dan 
dimulainya kegiatan pembukaan lahan di Dusun Carik (Belambangan). 

Gambar 3.17. Upacara adat di Dusun Carik

Sebelum melakukan pembukaan lahan pada tahap awal pembangunan kebun, perusahaan 
bersama dengan Pemda telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk melakukan 
inventarisasi lahan yang dimiliki, dikuasai, pernah diusahakan, serta memiliki tanam tumbuh. 
Kemudian, untuk lahan-lahan yang tidak termasuk hasil inventarisasi disetujui bersama 
sebagai tanah negara dan perusahaan diizinkan oleh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat 
dan kepala desa untuk membukanya terlebih dahulu terutama pada areal kosong dan 
lahan kritis. Terhadap lahan-lahan yang telah terinventarisasi sebagai milik, atau pernah 
dikuasai, atau memiliki tanam tumbuh, atau pernah diusahakan oleh anggota masyarakat, 
maka perusahaan melakukan negosiasi pelepasan lahan. Lahan yang dikuasai masyarakat 
umumnya hanya didasarkan pada hak tradisional yaitu karena mereka atau orang tua 
mereka pernah membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kegiatan inventarisasi 
penguasaan lahan ini dikoordinasikan  dengan satuan tugas (Satgas) dan satuan pelaksanaan 
(Satlak) yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten. 

Setelah data inventarisasi lahan tersebut diperoleh,  perusahaan membuat peta untuk 
mengetahui lahan-lahan yang dikuasai masyarakat dan bersedia diserahkan ke perusahaan, 
lahan-lahan yang dikuasai masyarakat dan tidak bersedia diserahkan ke perusahaan, dan 
tanah negara. Lahan-lahan yang dikuasai masyarakat dan tidak bersedia diserahkan ke 
perusahaan ditetapkan sebagai enclave.  Gambar berikut menunjukkan peta areal lahan 
enclave yang terdapat di PT  KGP. 
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Gambar 3.18.  Peta areal lahan enclave PT  KGP

Kegiatan pembukaan tanah negara langsung didampingi oleh anggota masyarakat dan 
tokoh-tokoh masyarakat setempat yang bertugas sebagai pemandu yang mengarahkan alat 
berat agar operator alat berat tidak salah membuka lahan. Kondisi di atas berjalan lancar 
sampai dengan tahun 2008. Namun mulai pertengahan tahun 2009, ada beberapa anggota 
masyarakat menyampaikan komplain bahwa lahan yang diidentifikasi sebagai lahan negara 
yang telah dibuka oleh perusahaan adalah lahan miliknya sehingga mereka menuntut ganti 
rugi.  Komplain ini tidak ditanggapi karena tidak mempunyai dasar yang kuat dan dianggap 
sebagai usaha mencoba-coba saja.

Dari diskusi dan wawancara dengan masyarakat, tim mendapat informasi bahwa masih ada 
lahan milik warga masyarakat yang dibuka oleh kontraktor tanpa persetujuan pemiliknya 
sehingga muncul tuntutan untuk meminta kompensasi kepada  perusahaan. Berdasarkan 
informasi dari perusahaan, ada 14 kasus klaim dari warga masyarakat Dusun Belambangan 
dan Batu Payung dengan total luas lahan sekitar 500 Ha. Menurut perusahaan, klaim ini 
terjadi karena pada waktu pembukaan lahan tersebut, warga masyarakat yang mengklaim 
ini tidak berada di tempat.  Kasus ini masih dalam proses penyelesaian oleh  perusahaan.

Untuk lahan-lahan yang telah diinventarisasi sebagai milik atau pernah dikuasai oleh 
masyarakat,  perusahaan melakukan negosiasi pelepasan lahan.  Staf Document  & License 
(D&L) perusahaan diberi tugas untuk melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan 
dengan pemiliknya.  Bagi pemilik yang bersedia lahannya diserahkan untuk pembangunan 
kebun sawit, akan diberikan ganti rugi sesuai dengan harga yang disepakati bersama dan 
bagi yang tidak bersedia menyerahkan lahannya maka lahan tersebut ditetapkan sebagai 
enclave dan tidak dipaksa untuk diserahkan. 
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Pada proses pembukaan lahan berikutnya, perusahaan mengganti kontraktor yang lama 
dengan yang baru. Pembukaan lahan yang diidentifikasi sebagai tanah negara melibatkan 
warga masyarakat yang mengaku menguasai lahan tersebut untuk menebang pohon-
pohon yang ada.  Kegiatan ini dikenal masyarakat dengan imas tumbang. Masyarakat yang 
melakukan imas tumbang diberikan imbalan oleh  perusahaan.  Namun,  cara inipun masih 
terjadi klaim ganda atas imas tumbang. Berdasarkan informasi dari pihak perusahaan, ada 
10 kasus klaim ganda atas imas tumbang dengan total luas lahan 44,2 Ha.  Kasus ini juga 
masih dalam proses penyelesaian oleh perusahaan.  

Selanjutnya, perusahaan melakukan pembukaan lahan yang telah dilepaskan oleh 
masyarakat melalui proses ganti rugi. Perusahaan memberikan ganti rugi secara langsung 
kepada  masyarakat setelah didahului dengan proses negosiasi sampai terjadi kesepakatan 
tanpa adanya unsur paksaan. Negosiasi dilakukan secara langsung antara wakil  perusahaan 
dengan pemilik lahan tanpa adanya institusi perwakilan dari masyarakat sebagai mediasi.  
Proses negosiasi ini tidak terdokumentasi dan berlangsung lisan.  

Dari diskusi dan wawancara dengan masyarakat dalam areal konsesi,  tim menemukan 
bahwa tidak ada masyarakat yang merasa dipaksa untuk menyerahkan lahannya. Hal ini 
didukung oleh fakta di lapangan yang menunjukkan masih banyak lahan yang belum bersedia 
diserahkan oleh masyarakat dan akhirnya ditetapkan sebagai enclave (Gambar 3.19.).

Gambar 3.19.  Lahan enclave di areal lahan PT KGP

Ada juga warga masyarakat yang di kemudian hari merasa ganti rugi yang diberikan 
perusahaan dinilai rendah, walaupun sebenarnya harga ganti rugi yang dibayarkan 
merupakan harga yang disepakati bersama tanpa intimidasi dari pihak manapun. Menurut 
pihak perusahaan, pendapat di atas kurang tepat karena proses penyerahan lahan sudah 
melalui proses negosiasi dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lahan yang 
ditanda tangani oleh pemilik lahan, perusahaan/koperasi, dan para saksi, serta disahkan 
oleh Kepala Desa maupun Camat.  
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Selain itu, ada juga masyarakat yang merasa hasil pengukuran luas lahan yang dimilikinya 
lebih kecil dari yang mereka perkirakan sebelumnya, walaupun pengukuran sudah dilakukan 
secara bersama-sama antara pemilik lahan, pihak perusahaan, dan saksi-saksi dengan 
menggunakan Global Positioning System (GPS).

3.2.2.2. Kriteria RSPO 7.3

Berdasarkan wawancara Tim dengan Demong Dusun Rangkong, disimpulkan bahwa di areal 
lahan PT  KGP sudah tidak ditemukan lagi hutan primer melainkan hutan sekunder, lahan 
terdegradasi, belukar, semak, ladang, kebun atau ilalang.  Areal lahan ini merupakan kawasan 
yang sudah pernah dibuka oleh leluhur mereka selama empat generasi. Ditambahkan pula 
bahwa lahan di areal ini sebelumnya pernah mengalami kebakaran alami beberapa kali.    

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim dari diskusi dan wawancara dengan masyarakat 
di sekitar areal PT  KGP, meskipun pembukaan di areal lahan PT  KGP untuk pembangunan 
perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan semakin terbatasnya kawasan yang biasa 
digunakan masyarakat lokal untuk memenuhi keperluan kehidupan seperti sebagai sumber 
pangan, sayuran, hewan, ikan, obat-obatan, dan lain-lain, serta sebagai sumber bahan 
untuk bangunan tetapi tidak menyebabkan masyarakat mengancam membuka kawasan 
hutan yang ada di sekitar areal.  Hal ini disebabkan masyarakat dapat dan mampu membeli 
barang-barang tersebut dari pasar.  Keberadaan perkebunan telah memberikan lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.  Selain itu, 
ternyata masyarakat juga masih mempunyai lahan-lahan yang masih mereka kuasai sebagai 
ladang, kebun maupun semak/belukar yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan 
hidup sebagai sumber pangan dan papan.  

Tim juga menemukan PT KGP telah melakukan identifikasi NKT yang dilakukan oleh 
Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada bulan Juni  2010, dengan Peer 
Review dilakukan oleh Resit  Sozer dan saat ini dalam proses finalisasi. Berdasarkan hasil 
dan rekomendasi identifikasi NKT tersebut PT KGP  telah membuat dokumen Rencana 
Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (RPP-NKT). Dalam 
dokumen tersebut telah teridentifikasi lokasi yang berpotensi sebagai NKT.  Luas NKT pada 
areal PT KGP adalah 675,94 Ha. NKT meliputi sempadan sungai (SS) seluas 498,24 Ha, 
kawasan sekitar mata air (KSMA) seluas 37,20 Ha, bukit seluas 84,50 Ha, areal enclave 
seluas 55,86 Ha,  dan makam/kuburan/ tempat keramat seluas 0,14 Ha. 

Berdasarkan observasi di lapangan, Tim menemukan adanya lokasi yang teridentifikasi NKT  
yang dibuka dan ditanami kelapa sawit.  Lokasi NKT yang dibuka dan ditanami kelapa sawit 
ditemukan diantaranya di sempadan sungai, kawasan sekitar mata air dan bukit. Perusahaan 
menyatakan bahwa pembukaan lahan itu telah terjadi sebelum identifikasi NKT dilakukan. 
Selanjutnya, perusahaan merencanakan untuk merehabilitasi lokasi tersebut sebagai lokasi 
NKT. 
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3.2.2.3. Nilai Konservasi Tinggi 5 (NKT5) 

NKT5 merupakan kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan 
dasar masyarakat lokal yang berkaitan dengan pangan, air, sandang, bahan bangunan 
dan peralatan, kayu bakar, obat-obatan dan pakan ternak. Suatu kawasan ditetapkan 
sebagai NKT5 apabila sumberdaya tersebut penting bagi masyarakat lokal yang tidak dapat 
tergantikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.  

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh IPB, dijumpai adanya kawasan yang berpotensi 
sebagai NKT5.  Kawasan NKT5 yang dimaksud adalah kawasan berhutan bendungan 
bendungan air di Sungai Siansahan dan Sungai Sadukan yang penting  bagi masyarakat 
Desa Batu Payung Dua untuk pemenuhan kebutuhan air minum. Lokasi NKT5 lain yang 
teridentifikasi sebagai sumber air minum bagi masyarakat Dusun Carik (Belambangan) 
terdapat di kawasan Sungai Asahan Sambas dan sungai Melanjau.  Lokasi NKT5 pada areal 
lahan PT KGP ditunjukkan pada Gambar 3.20.

Gambar 3.20.  Peta NKT5 PT KGP

Areal  NKT5 di Lahan PT KGP perlu mendapat perlindungan dari perusahaan dan 
masyarakat. Ancaman terhadap kawasan NKT5 ini diantaranya perbukaan lahan sebagai 
areal perladangan, penebangan kayu secara illegal, dan kurangnya kesadaran terhadap 
pentingnya pelestarian sempadan dan badan sungai.  Kondisi areal NKT5 pada saat ini 
mulai mengalami penurunan.  Di kawasan bukit di bagian hulu dari bendungan air dari Sungai 
Siansahan sebagian hutannya telah dibuka.  Demikian pula sempadan Sungai Siansahan 
juga ada yang dibuka.  Hal ini didukung oleh pengamatan di lapangan seperti terlihat pada 
Gambar 3.21.
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Informasi keberadaan sungai sebagai sumber air minum bagi masyarakat Carik juga 
diperoleh Tim dari hasil diskusi dan wawancara dengan warga.  Menurut masyarakat Dusun 
Carik,   saat ini mereka sudah tidak dapat lagi menggunakan air sungai yang ada untuk air 
minum dan untuk kepentingan lainnya seperti mandi dan cuci.  Hal ini disebabkan selain 
terjadinya sedimentasi, kualitas dan kuantitas air juga menurun.  Untuk keperluan air bersih, 
masyarakat Carik saat ini menggunakan air dari kolam. Oleh karena itu warga masyarakat 
Dusun Carik sangat mengharapkan bantuan  perusahaan untuk menyediakan fasilitas air 
bersih. 

Perusahaan mengakui adanya penurunan volume air sungai di Dusun Carik pada musim 
kemarau, tetapi penurunan kualitas air terjadi karena adanya warga masyarakat yang 
menggunakan racun untuk menangkap ikan sedangkan kekeruhan air akibat pembukaan 
lahan dimasa lalu di daerah hulu yang saat ini sudah tidak terjadi lagi. Gambar 3.22. 
menunjukkan kondisi sungai yang ada di Dusun Carik.

 
  
 

Gambar 3.21. Kondisi bukit bendungan air dan sungai Siansahan

    

Gambar 3.22.  Kondisi sungai yang ada di Dusun Carik
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3.2.2.4. Nilai Konservasi Tinggi 6 (NKT6) 

Pengertian kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya komunitas lokal 
(NKT6) adalah kawasan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan budaya mereka seperti 
hutan keramat, kuburan nenek moyang, dan lokasi mengadakan upacara adat.  Di areal 
PT  KGP masih ditemukan adat istiadat Suku Dayak yang berhubungan dengan leluhur, 
sesembahan terhadap yang Maha Kuasa, tempat yang dikeramatkan dan kuburan leluhur.    

Area NKT6 di areal PT  KGP yang teridentifikasi sebanyak 23 lokasi yang terdiri atas 19 lokasi 
makam leluhur, satu lokasi bukit dan tiga areal enclave.  Bukit yang merupakan situs budaya 
adalah Bukit Engkabang, sedangkan areal enclave di Dukuh Durian Tunggal, Lingkaran 
Kuning dan Bebira.  Lokasi NKT6 di areal lahan PT KGP disajikan pada Gambar 3.23. 

Gambar 3.23.  Peta lokasi NKT6 PT  KGP

Kegiatan yang telah dilakukan pada lokasi NKT6 diantaranya pemasangan papan amaran 
dan pemagaran lokasi makam leluhur.  Enclave Dukuh Durian Tunggal merupakan salah 
satu situs perkampungan leluhur warga masyarakat lokal di areal PT KGP.  Pada lokasi ini 
ditemukan makam leluhur dan aneka tanaman buah-buahan asli di areal tersebut. Lokasi 
NKT6 Dukuh Durian disajikan pada Gambar 3.25.
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Gambar 3.24.  Lokasi NKT6 enclave Dukuh Durian Tunggal dan Tugu Adat Desa 
Rangkong

Lokasi NKT6 Bukit Engkabang, areal enclave Lingkaran Kuning dan areal enclave Bebira 
yang dikeramatkan oleh masyarakat perlu dikelola agar tetap terjaga kelestariannya. Tim 
juga masih mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa masih ada makam leluhur 
mereka yang ikut tergusur saat pembukaan lahan, walaupun mereka sendiri sudah tidak 
dapat menunjukkan lagi lokasinya.  

3.2.2.5. Kriteria RSPO 7.5

Pada prinsipnya, pembukaan lahan dan penanaman baru hanya dilakukan pada lahan yang 
telah dikuasai perusahaan baik lahan negara maupun yang telah diakuisisi oleh perusahaan 
tanpa adanya paksaan. Walaupun tim tidak mendapat dokumen pelaksanaan sosialisasi baik 
di perusahaan maupun di masyarakat, tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa 
kegiatan ini dilaksanakan.  

Sebelum melakukan pembukaan lahan, perusahaan telah melakukan sosialisasi dan telah 
mendapat persetujuan dari masyarakat lokal. Dalam sosialisasi ini masyarakat mendapatkan 
informasi bahwa mereka akan mendapatkan kebun kelapa sawit dari pola kemitraan. Selain 
itu masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang akan dibangun oleh 
perusahaan seperti sekolah, pusat kesehatan, jalan, tempat ibadah dan air bersih. Dalam 
kegiatan sosialisasi ini tim tidak mendapatkan informasi bahwa  perusahaan menjelaskan 
secara detail areal lahan yang akan dibuka dan yang akan dikonservasi.  

Tim menemukan PT KGP telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).  Dokumen 
ANDAL, RKL dan RPL PT KGP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
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Hidup Nomor: 08 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup. Dalam dokumen ANDAL, telah diproyeksikan dampak yang akan terjadi 
baik langsung maupun tidak langsung, positif atau negatif, besar atau kecil dan penting atau 
tidak penting. Dalam pembahasan Dokumen AMDAL masyarakat dilibatkan sebagaimana 
tercantum dalam berita acara pembahasan.

Hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan disampaikan secara periodik kepada 
instansi terkait. Namun dalam pengamatan tim, di lapangan perusahaan belum sepenuhnya 
melaksanakan rekomendasi yang ada dalam dokumen RKL dan RPL.  Perusahaan baru 
melakukan pemantauan terhadap kualitas air, tetapi pengelolaan dan pemantauan dampak 
lainnya terutama terkait dampak sosial belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan.

Kompensasi yang diterima pemilik lahan sebagai ganti rugi adalah dalam bentuk uang tunai.  
Dokumen berita acara penyerahan lahan yang terdiri dari berita acara pernyataan penyerahan, 
surat pernyataan pemilik sebagai penggarap, surat keterangan lokasi perladangan/bekas 
perladangan dari Kepala Desa, peta rincik ganti rugi, foto penerima uang ganti rugi dan 
kuitansi pembayaran  hanya disimpan oleh  perusahaan dan tidak oleh pemilik.

Dalam proses negosiasi, akuisisi lahan antara pemilik lahan dengan  perusahaan tidak 
melalui suatu institusi perwakilan pemilik  lahan. Negosiasi dilakukan  perusahaan langsung 
ke masing-masing individu sehingga dapat menimbulkan adanya perbedaan perlakuan pada 
masing-masing individu masyarakat sehingga  tim menemukan adanya warga yang merasa 
menyesal dengan hasil negosiasi dilakukannya. Hal ini terjadi karena ada warga masyarakat 
yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan negosiasi 
sehingga selama proses negosiasi tidak mampu mengemukakan pendapatnya.  Keadaan ini 
menimbulkan adanya  rasa kurang senang  warga masyarakat tersebut terhadap perusahaan. 
Kondisi demikian dapat sebagai pemicu munculnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap  
perusahaan di belakang hari.  Oleh karena itu tim berpendapat dalam proses negosiasi ini 
masyarakat perlu mempunyai institusi perwakilan mereka sendiri. Keanggotaan lembaga ini 
merupakan representasi dari berbagai pemangku kepentingan yang ada dalam masyarakat 
dalam lingkungan areal perusahaan.

3.2.2.6. Kriteria RSPO 7.6

Bukti kepemilikan lahan tradisional lebih didasari pada adanya pengakuan oleh pihak lain 
yang menyatakan bahwa lahan tersebut dikuasai oleh pemiliknya.  Pengukuhan kepemilikan 
tradisional dilakukan  melalui suatu upacara adat oleh masyarakat demikian juga dengan 
pemindahannya.  Selain itu penguasaan atas lahan oleh masyarakat harus ditunjukkan 
dengan adanya aktivitas masyarakat atas lahan tersebut seperti adanya tanam tumbuh. Hal 
ini juga menjadi acuan dari  perusahaan untuk mengidentifikasi kepemilikan lahan.  
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Permasalahan yang muncul dalam pembukaan lahan adalah adanya perbedaan pendapat 
antara  perusahaan dengan masyarakat dalam penguasaan lahan.  Ada lahan yang oleh 
perusahaan dianggap lahan negara karena tidak ada tanda-tanda tanam tumbuhnya, 
sedangkan masyarakat mengklaim bahwa lahan tersebut dikuasai oleh mereka secara turun 
temurun. Perbedaan pendapat ini dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dengan  
perusahaan. 

Secara formal kepastian kepemilikan lahan secara tradisional oleh masyarakat dinyatakan 
dengan adanya surat keterangan lokasi perladangan atau bekas perladangan yang 
dikeluarkan oleh Kepala Desa.  Dalam surat ini dinyatakan nama pemilik lahan yang berada 
di lokasi tertentu disertai dengan luas dan batas-batasnya.  Surat ini juga menjadi salah satu 
persyaratan yang harus dimiliki pemilik dalam proses akuisisi lahan oleh  perusahaan.  

Proses akuisisi lahan oleh perusahaan dari pemilik lahan tradisional melalui ganti rugi 
terdokumentasi dengan baik meskipun proses negosiasi akuisisi lahan dan persetujuan 
besarnya ganti rugi sebagai kompensasi hanya dilakukan dalam bentuk lisan dan tidak 
ada dalam bentuk tertulis.  Hal ini terjadi karena proses negosiasi ini umumnya dilakukan 
secara informal dan dari individu ke individu masyarakat.  Dokumen tertulis hanya dibuat 
setelah proses negosiasi selesai dan petani pemilik sepakat untuk menyerahkan lahannya.  
Harga minimal ganti rugi atas lahan ditetapkan oleh perusahaan dan harga yang disepakati 
tergantung negosiasi terutama karena adanya tanam tumbuh yang bernilai ekonomi. Gambar 
3.25. menunjukkan proses identifikasi kepemilikan lahan, negosiasi, dan pengukuran lahan

Gambar 3.25.  Proses identifikasi kepemilikan lahan, negosiasi, dan pengukuran lahan di 
areal PT  KGP
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3.2.2.7. Dampak Sosial Ekonomi

3.2.2.7.1. Dampak Sosial

Dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat karena adanya pembangunan kebun kelapa 
sawit di areal lahan PT KGP diperoleh dari diskusi dan wawancara tim dengan masyarakat 
pada empat desa dan hasil observasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan 
perusahaan perkebunan kelapa sawit di lingkungan mereka telah menimbulkan perubahan 
yang cukup besar dalam lingkungan sosial masyarakat lokal. Diantara perubahan sosial 
yang terjadi adalah perubahan gaya hidup dan pola interaksi. 

Pembangunan kebun sawit bagi masyarakat telah menambah pendapatan masyarakat lokal 
sehingga meningkatnya daya beli masyarakat terhadap barang - barang kebutuhan sekunder 
seperti radio, televisi, telepon genggam (HP), sepeda motor dan lainnya. Tersedianya fasilitas 
tersebut di masing-masing rumah tangga menyebabkan adanya perubahan dalam kebiasaan 
sehari-hari dalam masyarakat lokal antara lain: 1) Mulai mengadopsi cara berbahasa dan 
mengungkapkan pendapat seperti masyarakat kota, 2) Sering tidur hingga larut malam karena 
nonton TV sehingga bangun kesiangan, 3) Lebih sering bepergian dengan sepeda motor 
dengan berpakaian yang lebih rapi, 4) Pola makan berubah dari makanan tradisional menjadi 
lebih berorientasi pada makanan yang ada di pasaran dan 5)  Pola mencari penghidupan 
berubah dari berladang menjadi berkebun. 

Adanya perubahan pola kehidupan sehari-hari pada masyarakat lokal sebagai dampak 
pembangunan kebun kelapa sawit di sekitar wilayah mereka mengharuskan mereka untuk 
menyesuaikan diri. Kemampuan warga masyarakat lokal menyesuaikan diri dengan keadaan 
yang berubah ini berbeda-beda. Masyarakat yang cepat menyesuaikan diri dengan suasana 
baru akan merasa lebih nyaman, sedangkan mereka yang lamban atau tidak mampu 
menyesuaikan diri akan merasa tertinggal.

Pada kondisi ini, biaya hidup sehari-hari sudah semakin besar sehingga mengharuskan mereka 
untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar pula.  Untuk memperoleh pendapatan yang 
lebih besar, mereka dituntut untuk mempunyai kemampuan dan keterampilan yang lebih 
besar pula.  Selain itu, untuk bekerja di perusahaan perkebunan, mereka harus mengikuti 
peraturan yang ada dan dituntut disiplin yang tinggi.  Sementara sebelumnya mereka terbiasa 
hidup tanpa diatur orang lain dan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilakukan.  

Masuknya perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan penghargaan terhadap lahan-lahan 
yang dimiliki masyarakat lokal. Lahan-lahan yang diambil alih oleh perusahaan diganti rugi 
dengan uang yang cukup besar dalam ukuran masyarakat desa yang sebelumnya mereka 
belum begitu mengenal uang banyak.  Penggantian uang  dari lahan-lahan ini mencapai 
jutaan rupiah.  Akibat dari keadaan ini menyebabkan terjadinya perebutan penguasaan 
lahan, antara adik dan abang, antar saudara sepupu, antar paman dan keponakan, antar 
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besan dan menantu, dan bahkan antar dusun dan desa. Hal ini menyebabkan semakin 
merenggangnya hubungan kekeluargaan dan meningkatkan ketegangan dalam masyarakat 
lokal.  Sebagai contoh akibat perubahan ini adalah pada masa sebelum adanya perkebunan 
hasil buruan dibagikan ke warga sekampung, tetapi sekarang hasil buruan semuanya dijual 
bahkan dengan orang tua atau saudara sendiri.  Tim juga menemukan adanya kasus-kasus 
perceraian pasangan muda dan ada kecendrungan angka perceraian ini meningkat.  Diantara 
penyebab terjadi perceraian tersebut adalah tuntutan istri yang semakin banyak dan gaya 
hidup yang semakin berubah. 

Adanya pembangunan kebun kelapa sawit juga berdampak terhadap pranata adat dalam 
masyarakat desa.  Sebelum hukum positip masuk kepedesaan, pranata adat merupakan 
norma aturan yang berlaku pada masyarakat dan dengan norma tersebut mereka dapat 
mempertahankan diri dan eksis dalam menjalankan kehidupan ditengah-tengah persaingan 
dengan kehidupan masyarakat lainnya.  Pada masyarakat adat di desa-desa di sekitar 
kebun kelapa sawit PT KGP dikenal Tumenggung Adat untuk tingkat Desa dan Demong Adat 
untuk tingkat dusun sebagai ketua adat.  Ketua adat ini berperanan dalam berbagai aktivitas 
masyarakat termasuk memberikan sangsi kepada masyarakat yang melanggar adat.  Pada 
saat ini keberadaan Temenggung dan Demong sudah kurang mendapatkan penghargaan 
dalam masyarakat.  Masyarakat sudah mulai tidak menghiraukan aturan adat dan bahkan 
ada yang sudah berani melawan dan mau mengganti ketua adat mereka.  Hal ini berdampak 
terhadap semakin tidak teraturnya kehidupan sosial dalam masyarakat.  Ada kecendrungan 
warga masyarakat berbuat seenaknya dan melanggar norma-norma yang sebelumnya hidup 
dalam masyarakat.   

3.2.2.7.2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari masuknya perkebunan kelapa sawit dapat 
diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya 
perkebunan kelapa sawit di wilayah ini.  Dampak tersebut ditunjukkan pada banyaknya 
terjadi perubahan yang terkait dengan kondisi ekonomi.  Perubahan tersebut diantaranya 
terkait dengan sumber mata pencaharian, peluang usaha, dan peredaran uang di desa.  

Berdasarkan keterangan dari masyarakat seperti di Dusun Rangkong, Batu Payung dan 
Carik, bahwa mata pencaharian penduduk sebelum dibangunnya kebun kelapa sawit di 
wilayah mereka adalah berladang, membuat kayu bangunan, menyadap karet, mencari 
gaharu dan berburu.  Berdasarkan keterangan dari mereka diketahui bahwa kebutuhan 
beras dan makanan pokok lainnya mencukupi dalam batas capaian minimum.  Kebutuhan 
akan protein mereka dapati dari perburuan, menangkap ikan, sedangkan kebutuhan akan 
sayur-mayur dan buah-buahan mereka dapati dari hutan dan bawas.  Hasil menyadap karet 
dan mencari gaharu mereka gunakan untuk berbelanja sandang dan papan ke kota.  Pada 
situasi yang demikian, kebutuhan cenderung bersifat subsisten saja, sumber penghasilan 
tidak jelas sehingga penghasilanpun cenderung secukupnya saja.   
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Beberapa masyarakat yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka sekarang umumnya 
bekerja sebagai karyawan di PT KGP atau perusahaan lain yang ada di sekitar lokasi 
pemukiman mereka.  Beberapa dari mereka yang sudah menjadi karyawan tetap (SKU), 
tetapi sebagian besar hanya buruh harian lepas (BHL). Hal ini disebabkan masyarakat lokal 
sulit untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi karyawan tetap terutama yang terkait 
dengan ketiadaan dokumen.

Di lain pihak, masyarakat pendatang yang bekerja di perusahaan dan umumnya berasal 
dari luar Kalimantan lebih banyak diangkat sebagai karyawan tetap karena dapat memenuhi 
persyaratan SKU. Gaji yang diterima karyawan tetap umumnya lebih besar dari buruh harian 
lepas ditambah dengan berbagai fasilitas dari perusahaan.  Hal ini dapat menimbulkan 
kecemburuan diantara mereka dan menjadi potensi konflik dalam masyarakat. Untuk 
mengurangi adanya gejolak ini perusahaan perlu melakukan suatu upaya yang dapat 
mengurangi kesenjangan ini. Upaya-upaya tersebut dapat dikaitkan dengan kegiatan TJSP.

Adanya pembangunan kebun kelapa sawit juga memberikan peluang usaha yang lebih 
banyak dalam masyarakat. Banyak kegiatan perusahaan yang diberikan ke pihak ketiga 
seperti pembangunan sarana prasarana, pembangunan infrastruktur, pengangkutan 
material dan hasil panen, dan sebagainya yang juga memberikan peluang  dan memberikan 
penghasilan yang cukup besar bagi masyarakat sekitar kebun. Observasi yang dilakukan tim 
menemukan ada beberapa warga masyarakat lokal yang telah memiliki truk yang sebelumnya 
tidak pernah ada. Walaupun demikian, perusahaan tetap perlu memperhatikan pemerataan 
dan lebih mengakomodasi masyarakat lokal untuk menghindari adanya perselisihan dalam 
masyarakat.

Ketika kebun kelapa sawit belum ada, peredaran uang tidak tercatat dan belum sepenuhnya 
transaksi menggunakan uang. Kebutuhan hidup diperoleh dari hasil berburu atau produk 
hutan,  kebiasaan saling memberi secara cuma-cuma hasil buruan atau hasil buah buahan 
dari hutan pusaka masih sangat kental dan sistem barter masih berlaku.

Setelah ada perkebunan kelapa sawit, peredaran uang di lingkungan kebun sangat tinggi.  
Berdasarkan jumlah uang yang setiap bulannya dikeluarkan  perusahaan, peredaran uang 
di lingkungan PT KGP sekitar 2-3 milyar rupiah per bulan. Selain itu, uang beredar di 
masyarakat juga datang dari pengeluaran untuk pembangunan kebun plasma kemitraan.  
Hingga saat ini besarnya dana yang telah dikucurkan oleh bank ke koperasi kemitraan sudah 
bernilai milyaran rupiah. Hal ini mendorong semakin berkembangnya sektor ekonomi dalam 
masyarakat desa.  Pasar-pasar baru yang menyediakan berbagai keperluan masyarakat 
seperti toko barang keperluan sehari-hari, warung makan, servis kendaraan dan lain-lain 
semakin banyak berdiri. 
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3.2.2.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Secara umum,  perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan TJSP yang berkaitan 
dengan berbagai hal terkait dengan pendidikan, kesehatan, keagamaan, olah raga dan 
seni, serta infrastruktur. Data yang diperoleh dari perusahaan terkait dengan kegiatan TJSP 
disajikan pada Tabel 3.3  Selain data yang ditunjukkan pada tabel tersebut, perusahaan 
secara kolektif dengan group Sinar Mas lainnya di Ketapang juga melaksanakan bakti sosial 
kesehatan di Kecamatan Marau dan mensponsori kegiatan pelatihan KTSP untuk guru-guru 
di Ketapang.  Perusahaan juga telah memberikan bantuan kepada desa dalam bentuk jasa 
pengangkutan beras Raskin dan transportasi masyarakat yang sakit gawat ke Puskesmas di 
ibukota kecamatan dan ke RSUD di ibukota kabupaten. Pengamatan Tim mengindikasikan 
bahwa pelaksanaan TJSP oleh PT KGP lebih untuk meredam gejolak yang timbul dalam 
masyarakat  Program-program yang dilakukan bersifat insidental, tidak terencana dengan 
baik dan belum dirancang untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang

Walaupun perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan TJSP, sebagian masyarakat yang 
diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka belum sepenuhnya merasakan bantuan dari 
perusahaan tersebut karena masih ada permintaan dari masyarakat yang belum terpenuhi. 
Bantuan yang diharapkan dari perusahaan terutama terkait dengan perbaikan sekolah di 
lingkungan mereka, penyediaan air bersih, penyediaan fasilitas kesehatan dan bantuan 
terhadap rumah ibadah seperti yang mereka dengar pada saat sosialisasi. 

Tabel 3.3  Kegiatan TJSP PT KGP Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang 
Desember 2007 – Maret 2010

No. Kegiatan Sosial Lokasi Waktu
Infrastruktur

1
Bantuan renovasi atap rumah warga  : Pemberian 
50 lembar seng untuk merehap atap rumah yang 
bocor

Dusun Carik, Desa 
Belaban

Desember 
2007

2 Bantuan renovasi Balai Dusun Carik : bantuan 
material semen, cat, kawat simpai dan paku

Dusun Carik, Desa 
Belaban April 2008

3 Penimbuan jalan  menuju Dusun Carik 
menggunakan tanah laterite dengan  alat berat

Dusun Carik, Desa 
Belaban 2008

4 Bantuan pembangunan rumah ibadah GPIB 
(Protestan)

Desa Batu, Payung 
Dua Oktober 2008

5 Penimbunan halaman UPPK Desa Marau Februari 2009
6 Perbaikan jalan ke Desa Pinang Dusun Pinang Maret 2009

7  Perbaikan gorong-gorong Dusun Carik Dusun Carik, Desa 
Belaban Juli 2009

8  Penimbunan jalan ke Dusun Carik Dusun Carik, Desa 
Belaban

September 
2009

9 Bantuan perbaikan jembatan dan gorong-gorong Dusun Carik, Desa 
Belaban

Desember 
2009

10 Perbaikan dan timbun Jalan Carik - Marau Dusun Carik, Desa 
Belaban

Februari – 
Maret 2010
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Perayaan Hari Besar 

1 Bantuan biaya pesta buah Dusun Carik, Desa 
Belaban Juni 2008

2 Pesta adat buah Dusun Batu 
Payung Maret 2009

3 Bantuan HUT Desa Rangkong Desa Rangkong Maret 2009

4 Perayaan HUT RI ke-64 Dusun Carik, Desa 
Belaban Agustus 2009

5 Perayaan HUT BPK-GPIB Kec. Marau ke – 60 Kecamatan Marau Agustus 2009

6 Natal dan Tahun Baru Dusun Awatan Desember 
2009

7 Perayaan Natal Dusun Carik, 
Dusun Putaran

Desember 
2009

8 Bantuan untuk Perayaan Paskah Desa Belaban Maret 2010
Ekonomi 

1 Bantuan solar Desa Rangkong Maret 2009

2 Angkutan Raskin Dusun Carik, Desa 
Belaban

September 
2009

3  Angkutan Raskin Dusun Carik, Desa 
Belaban

Desember 
2009

Sumber: Manajemen, PT KGP, 2010

3.2.3. Kesimpulan 

(1) Pembukaan lahan untuk membangun perkebunan kelapa sawit di areal lahan PT  KGP 
telah dilaksanakan dengan tidak mengurangi hak hukum dan tradisional masyarakat. 
Perusahaan telah memberikan kompensasi ganti rugi atas tanah yang diakuisisi dari 
warga masyarakat.  Walaupun demikian, tim masih menemukan adanya perselisihan 
pendapat antara masyarakat dengan perusahaan terkait dengan klaim kepemilikan 
lahan.  Klaim tersebut sebagian telah selesai dan lainnya masih dalam proses 
penyelesaian.

(2) Pembangunan kebun kelapa sawit di areal lahan PT KGP sepenuhnya dilakukan 
di APL. Kondisi tutupan lahan sebelumnya adalah hutan sekunder, belukar, bawas, 
ladang atau ilalang yang didukung oleh hasil diskusi dan wawancara tim dengan 
masyarakat. Sebagian lahan tersebut sebelumnya pernah mengalami kebakaran alam 
yang cukup besar.  Pada areal yang teridentifikasi adanya NKT, perusahaan telah 
melakukan pengelolaan walaupun masih terbatas seperti memasang papan amaran 
dan memagari situs kuburan leluhur.  Namun, tim masih menemukan area NKT yang 
terlanjur dibuka seperti pada sempadan sungai, bukit dan kawasan sekitar mata 
air.  Rehabilitasi lokasi-lokasi yang teridentifikasi NKT tersebut telah pula mendapat 
tanggapan dari  perusahaan.
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(3) Perusahaan hanya melakukan penanaman baru di lahan yang telah diakuisisi. 
Akuisisi dilakukan melalui negosiasi dan tanpa adanya unsur paksaan. Walaupun 
proses negosiasi tidak terdokumentasi, tim mendapatkan bahwa hal tersebut memang 
dilakukan secara langsung dan lisan. Perusahaan memiliki dokumen transaksi ganti 
rugi yang dilengkapi dengan surat-surat, kuitansi dan foto. Dalam proses akuisisi lahan, 
tim mendapatkan bahwa masyarakat tidak mempunyai institusi perwakilan dari mereka 
sendiri yang dapat memberikan pandangan terhadap mereka.

(4) Proses sosialisasi dan negosiasi tidak terdokumentasi. Hal ini terjadi karena dalam 
SOP tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut. 

(5) Kepemilikan lahan masyarakat umumnya berdasarkan hak tradisional.  Dalam 
mengidentifikasi kepemilikan lahan,  perusahaan melibatkan kepala desa, kepala 
dusun, dan masyarakat yang mengetahui kepemilikan lahan tersebut.  Walaupun 
demikian tim menemukan masih ada perselisihan pendapat dalam masyarakat terkait 
dengan kepemilikan lahan tersebut.

(6) Keberadaan perusahaan perkebunan sawit telah menyebabkan banyaknya perubahan 
ekonomi dan sosial di masyarakat.  Secara ekonomi perkebunan telah meningkatkan 
pendapatan sebagian masyarakat sekitar tetapi secara sosial menyebabkan semakin 
tingginya ketegangan dalam masyarakat karena pranata dan struktur yang ada dalam 
masyarakat sudah semakin lemah.

(7) Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan TJSP dalam lingkungan wilayah PT  
KGP tetapi lebih banyak bersifat insidental dan belum terprogram dengan baik. Oleh 
karena itu ada harapan dari masyarakat sekitar agar kegiatan TJSP lebih sesuai dengan 
kebutuhan mereka.

3.2.4. Rekomendasi

(1) Klaim dari beberapa warga masyarakat di sekitar lokasi PT  KGP atas lahan yang 
telah ditanami kelapa sawit oleh perusahaan sebaiknya dapat diselesaikan secara 
kekeluargaan dengan mengupayakan  win-win solution.

(2) Lokasi NKT yang telah teridentifikasi di PT KGP hendaknya dapat dikelola lebih lanjut 
sesuai dengan rekomendasi yang ada dalam dokumen RPP-NKT PT KGP.

(3) Dalam melakukan proses negosiasi akuisisi lahan sebaiknya  masyarakat mempunyai 
institusi perwakilan mereka yang dapat memberikan pandangan terhadap mereka.
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(4) Untuk menjamin agar proses sosialisasi dan negosiasi tercantum dalam dokumen, 
maka proses tersebut hendaknya dicantumkan dalam SOP ganti rugi lahan. 

(5) Perusahaan sebaiknya lebih memberdayakan institusi dalam masyarakat untuk 
memperkuat pranata sosial. Karena berbagai persoalan ini saling berkaitan, perusahaan 
disarankan untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari 
solusi dan menerapkannya.

(6) Pelaksanaan TJSP sebaiknya dilakukan secara lebih terprogram serta dilengkapi 
dengan SOP yang jelas.
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Sebelah Utara : berbatasan dengan lahan PT Sepanjang Inti Surya

Sebelah Selatan : berbatasan dengan lahan PT Arthur Borneo 

Sebelah Timur : berbatasan dengan lahan PT Sawit Jaya Makmur

Sebelah Barat :
berbatasan dengan lahan PT Golden Youth Plantation dan 
lahan PT Ladang Sawit Mas.

3.3.1. Profil Perusahaan

PT Agrolestari Mandiri (ALM) didirikan tanggal 14 Oktober 2004 oleh Tuan Jenardi Purnama 
dan Tuan Soebali Sudjie di hadapan Notaris Hardinawati Surodjo, SH dengan Akta Notaris 
Nomor 13 tertanggal 14 Oktober 2004. Akta pendirian PT ALM selanjutnya disahkan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri 
Nomor: C-23590 HT.01.01. TH.2005 tertanggal 25 Agustus 2005. PT ALM beralamat di 
Plaza BII, Menara 2, Lantai 30, Jl. M.H. Thamrin Kav. 22 No. 51, Kelurahan Gondangdia, 
Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat 10350. Kantor Perwakilannya beralamat di 
Jl. Dr. Sutomo, Gang Kamboja No.67 A, Ketapang, Kalimantan Barat.

Gambar 3.26.  Peta Lokasi PT ALM

Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT ALM terletak pada hamparan lahan 
di Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Batas-batas 
wilayahnya adalah sebagai berikut:

3.3. PT Agrolestari Mandiri (ALM)
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Izin lokasi PT ALM tersebar di 8 desa di Kecamatan Nanga Tayap yaitu: (1) Desa Nanga 
Tayap, (2) Desa Siantau Raya, (3) Desa Sungai Kelik, (4) Desa Lembah Hijau I, (5) Desa 
Lembah Hijau II, (6) Desa Tajok Kayong, (7) Desa Pangkalan Teluk, (8) Desa Simpang Tiga 
Sembelangaan. Dari delapan desa tersebut hanya 5 desa yang bermitra dengan PT ALM, 
sementara 3 desa lainnya bermitra dengan perusahaan lain seperti PT Ladang Sawit Mas, PT 
Arthur Borneo, PT Sawit Jaya Makmur, dan PT Golden Youth Plantation. Semua desa yang 
bermitra mendapatkan Tanah Kas Desa (TKD) yang ditanami kelapa sawit, dikelola 
desa, dan hasilnya untuk kepentingan desa. PT ALM juga memberikan kebijakan 
berupa penyediaan TKD bagi desa yang tidak bermitra dengan PT ALM sebagai 
bentuk kepedulian pada desa-desa yang wilayahnya masuk dalam izin lokasi PT 
ALM. Luasan kebun TKD bagi desa tidak bermitra disesuaikan dengan kesepakatan, 
tetapi tidak lebih dari 20% dari luas areal tanah yang bisa ditanami. Sehingga, pada 
praktiknya PT ALM menyediakan TKD bagi semua desa yang termasuk dalam izin 
lokasinya. 

Kecamatan Nanga Tayap terdiri atas 18 desa; tahun 2008, jumlah penduduknya mencapai 
27.039 orang (14.204 orang laki-laki dan 12.835 orang perempuan). Penduduk kecamatan 
Nanga Tayap sebagian besar terdiri dari Suku Dayak dan Melayu, di samping itu terdapat 
juga suku-suku lain seperti Cina, Jawa, Flores, Batak, dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk 
dalam tiga dasawarsa terakhir relatif cukup tinggi, berkisar antara 2,46 – 3,37 %. Pada 
periode 2000-2008 pertumbuhan mencapai 2,81%. 

Total luas izin lokasi PT ALM adalah ± 19.000 Ha. Lahan ini merupakan hasil revisi yang 
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 39 Tahun 2009 tanggal 6 
Februari 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit 
dan Pabrik Pengolahan atas nama: PT ALM. Dari luas total lahan, yang dapat ditanami 
kelapa sawit hanya ± 14.069 Ha. Sampai akhir Desember 2010, luas lahan yang sudah 
ditanam mencapai ± 9.516,62 Ha, terdiri atas 5 kebun yaitu Kebun Kayung (KYNE), Pekawai 
(PKWE), Sungai Kelik (SKKE), Kebun Nanga Tayap (NTYE), dan Kebun Kayung Kemitraan 
(KYNA). Kegiatan pembukaan dan penanaman masih terus berlangsung seiring dengan 
berjalannya proses ganti rugi terhadap lahan masyarakat.

Sampai akhir 2010, jumlah total tenaga kerja yang terserap untuk kegiatan perkebunan PT 
ALM adalah 2.216 orang; tersebar sebagai karyawan kantor, karyawan kebun, dan karyawan 
pabrik. Karyawan pabrik dan kebun terdiri atas tiga jenis yaitu BHL, SKU harian dan SKU 
bulanan. Sebagian besar tenaga kerja BHL berasal dari daerah transmigrasi desa Lembah 
Hijau.
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3.3.2. Temuan Lapangan

Temuan lapangan ini merupakan hasil Diskusi Kelompok Terfokus (DKF), Wawancara 
Mendalam, Wawancara Berstruktur, Pengumpulan Data Sekunder dan Observasi Lapangan 
yang dilakukan pada masyarakat di 5 desa pada areal PT ALM. DKF dilaksanakan sebanyak 
2 kali pada 5 desa yang ada dengan jumlah partisipan keseluruhan 25 orang. Wawancara 
Mendalam dilakukan terhadap pemuka masyarakat, pemuka adat dan petani pada areal 
PT ALM dengan jumlah informan sebanyak 24 orang. Wawancara Berstruktur dilaksanakan 
terhadap aparat kecamatan, aparat desa, aparat dusun dan manajemen perusahaan 
sebanyak 69 orang. 

3.3.2.1. Kriteria RSPO 2.3

Hasil penelitian di desa-desa dalam wilayah konsesi PT ALM menunjukkan bahwa penggunaan 
lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit PT ALM sudah memperhatikan hak-
hak masyarakat tradisional sebagaimana mestinya dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang 
telah ditetapkan dan berlaku pada saat itu. 

Proses negosiasi diawali dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi 
pihak perusahaan dilaksanakan dengan baik di setiap desa yang ada dalam kawasan 
pengembangan kelapa sawit. Para responden menjelaskan bahwa pihak-pihak yang hadir 
pada kegiatan sosialisasi meliputi perangkat pemerintahan desa, tokoh agama, tokoh adat, 
pemuda, dan sebagian besar anggota masyarakat biasa. Acara sosialisasi adalah ceramah 
yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab. Para peserta cukup memahami apa yang 
disampaikan oleh pihak perusahaan karena mereka cukup aktif bertanya dan berdiskusi. 

Pada saat sosialisasi, masyarakat hanya diinformasikan tentang dampak pembangunan 
kebun sawit terhadap aspek sosial ekonomi daerah, terutama dalam penyediaan lapangan 
kerja dan kesempatan serta peluang pengembangan ekonomi bagi masyarakat sekitar 
perkebunan. Namun, materi sosialisasi belum mencakup analisis untung-rugi untuk 
membandingkan antara melepaskan lahan untuk menjadi kebun kelapa sawit atau tetap 
mempertahankan lahan tersebut sebagai ladang

Proses negosiasi belum terdokumentasi dengan baik. Menurut pengetahuan warga, 
dokumentasi dan surat-surat lainnya disimpan oleh pemerintah desa. Pantauan tim di 
lapangan menunjukkan bahwa dokumentasi ini tersimpan baik di pihak perusahaan. Para 
responden mengakui bahwa pada tahap negosiasi, masyarakat adat, masyarakat lokal, 
serta pihak terkait lainnya dapat mengemukakan pandangan mereka terhadap perusahaan. 
Para responden juga mengemukakan terjadinya masalah pada saat pelaksanaan pra-
Inventarisasi lahan, misalnya penggandaan Surat Keterangan Tanah (SKT), overlapping 
lahan, penuntutan kembali oleh ahli waris, perselisihan batas lahan dengan para pemilik 
lahan yang berbatasan langsung, dan gugatan hak ulayat dari kelompok masyarakat. Pihak 
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yang terkait dengan masalah kepemilikan lahan  mengklaim langsung kepada perusahaan. 
Klaim ini belum pernah dilaksanakan melalui dusun ataupun desa.

Peta wilayah tradisional untuk tingkat dusun atau desa belum ada. Dalam proses pembebasan 
lahan, pihak perusahaan membuat peta setelah melakukan pengukuran menggunakan Global 
Positioning System (GPS) dan inventarisasi tanah di lapangan terhadap lahan warga yang 
akan diserahkan. Peta ini disebut peta rincik dan menunjukkan pemilik, lokasi, ukuran, batas, 
serta pemilik lahan yang berbatasan. Informasi pada peta merupakan hasil pengamatan di 
lapangan yang diklarifikasi dengan para pemilik lahan serta saksi-saksi yang mengetahui 
sejarah kepemilikan lahan. Peta rincik ditandatangani oleh pihak perusahaan, pemilik lahan 
dan pejabat desa setempat.

Salinan persetujuan hasil negosiasi pihak perusahaan dan pemilik lahan untuk serah terima 
lahan tertuang dalam berita acara. Berita acara persetujuan penyerahan lahan ini antara lain 
memuat lokasi, batas dan luas lahan, serta pernyataan dan perjanjian tentang penyerahan 
lahan. Saksi kedua pihak ikut menandatangani berita acara tersebut. Berita acara juga 
memuat foto pemilik lahan pada saat menerima ganti rugi. Berita acara tersebut dilampiri 
dokumen-dokumen berikut:

(a) Peta rincik.
(b) Surat keterangan tanah atau surat keterangan kepemilikan lainnya. (Akan tetapi, 

mengingat hampir semua lahan yang diukur untuk ganti rugi belum memiliki surat 
keterangan kepemilikan dan masyarakat tidak memiliki surat dalam bentuk apa pun, 
maka yang digunakan hanya surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa).

(c) Surat pernyataan penyerahan lahan bermeterai yang ditandatangani pemilik tanah, 
pemerintah setempat, dan dua saksi. 

(d) KTP dan Kartu Keluarga. Kenyataannya, tidak semua masyarakat memiliki KTP dan 
Kartu Keluarga, maka untuk keperluan tersebut cukup dilampiri surat keterangan 
domisili dari desa saja.

Pembayaran ganti rugi lahan berupa uang tunai. Kepastian pembayaran ganti rugi 
diinformasikan oleh perusahaan kepada pihak bersangkutan, setelah proses administrasi dan 
keuangan selesai dipersiapkan. Warga yang akan menerima ganti rugi diundang pada hari 
dan waktu yang ditentukan, diminta menandatangani kuitansi dan berita acara penyerahan 
ganti rugi, serta difoto dengan menunjukkan tanda terima penyerahan ganti rugi lahan yang 
memuat luas lahan yang diserahkan serta jumlah uang yang diterima.

Prinsip FPIC sudah dijalankan oleh pihak perusahaan dalam proses negosiasi dan akuisisi 
lahan. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak lahan-lahan enclave 
masyarakat, seperti pada Gambar 3.27. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bebas 
menentukan pilihan, juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan pemaksaan 
kepada masyarakat dalam proses penyerahan lahan.
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Selain itu, berdasarkan dokumen yang ada, tidak ada penanaman baru di tanah masyarakat 
lokal tanpa persetujuan masyarakat. Dalam dokumen berita acara penyerahan jelas tertulis 
bahwa tidak ada pemaksaan dalam proses penyerahan lahan. Klaim dan overlapping 
lahan sangat jarang dan hampir tidak pernah terjadi. Penyelesaiannya diusahakan secara 
musyawarah antara pihak perusahaan dan pihak yang berselisih.

3.3.2.2. Kriteria RSPO 7.3

Hasil pemantauan dan diskusi di lapangan serta data yang ada menunjukkan bahwa 
penanaman baru sejak tahun 2005 tidak dilakukan di lahan primer dan tidak mengganggu 
area dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Kegiatan pembukaan lahan di lapangan terfokus 
pada lahan sekunder masyarakat, yaitu lahan eks ladang yang tidak digarap dan cenderung 
menjadi lahan kritis. Sebelumnya ada pembukaan lahan pada areal lahan gambut eks 
areal logging PT Alas Kusuma & MKD (Medang Karan Djaya), Marsella, serta perusahan 
lain. Namun sejak tahun 2009 pembukaan lahan gambut untuk perkebunan sawit sudah 
dihentikan. Lahan gambut ini sekarang sudah ditetapkan menjadi areal hutan konservasi 
(lihat Gambar 3.28.).

 

Gambar 3.28.  Lahan gambut yang sudah dihentikan proses 
pembukaannya dan dijadikan lahan konservasi

Gambar 3.27. Lahan masyarakat  dijadikan enclave oleh PT ALM
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Hasil pemantauan di lapangan tentang pemanfaatan hutan sekunder oleh perusahaan 
sudah sesuai dengan Laporan Utama ANDAL PT ALM (2007) yang melaporkan bahwa hutan 
sekunder pada areal konsesi sudah terjamah penduduk. Intensitas gangguan terhadap 
hutan sekunder tersebut tergantung kepada kegiatan atau tekanan penduduk yang ada di 
sekitarnya. Penggunaan hutan oleh penduduk adalah penebangan, dilakukan dengan sangat 
intensif untuk mengambil kayu dan akan dijadikan bahan bangunan dan dijual. Penanaman 
perdana mulai dilakukan PT ALM pada tahun 2006. Kebijakan Bupati Ketapang mengizinkan 
perusahaan membuka lahan sebelum melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL). Pihak perusahaan sudah melakukan survei dan membuat dokumen Laporan 
Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan 
(RKL), serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pada tahun 2007.

Selain itu kegiatan sosialisasi, negosiasi, dan bukti pembayaran ganti rugi  sudah berjalan 
dengan baik. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari usaha perusahaan dalam 
mematuhi ketentuan yang berlaku pada saat itu.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyerahan lahan oleh warga kepada perusahaan 
dilakukan sebelum adanya penanaman baru. Penyerahan dilakukan atas dasar kemauan 
sendiri; tanpa tekanan dari pihak lain. Pernyataan ini tertuang jelas dalam berita acara 
ganti rugi yang ditandatangani pihak-pihak berkepentingan. Pemilik lahan menunjuk sendiri 
perwakilan negosiasi, seperti kepala desa atau tokoh-tokoh masyarakat yang mereka anggap 
berpengaruh, untuk berhadapan dengan pihak perusahaan dalam menentukan harga standar 
yang berlaku pada tingkat desa. Namun untuk mewakili mereka dalam negosiasi tentang 
hak-hak pribadi, misalnya dalam menentukan nilai tanam tumbuh yang ada di lahan mereka, 
maka pemilik lahan yang kurang mampu berkomunikasi (seperti orang berusia lanjut) akan 
menunjuk anggota keluarga atau kerabat dekatnya untuk menjadi wakil yang diberi kuasa.
Identifikasi NKT sudah dilaksanakan pada tahun 2006 oleh Simpur Hutan, tetapi hasilnya 
belum disepakati. Atas inisiatif manajemen, tahun 2010 identifikasi NKT kembali dilakukan 
oleh Fakultas Kehutanan IPB, dan hasilnya masih dalam proses finalisasi. Walaupun demikian, 
semua kegiatan pemantauan dan pengelolaan NKT sudah mengikuti hasil  identifikasi NKT 
dari Fakultas Kehutanan IPB.

3.3.2.3. Nilai Konservasi Tinggi 5 (NKT5)

NKT5 adalah kawasan penting bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat lokal (bahan 
bangunan, kayu bakar, sumber air bersih, bahan pangan alami seperti buah-buahan, bahan 
sayur, pakan ternak, bahkan bahan obat-obatan – lihat Gambar 3.29.). Kawasan NKT5 
dapat berupa sempadan sungai, kawasan sekitar danau, bukit, buffer zone hutan lindung, 
dan hutan konservasi. Hasil observasi lapangan masih menunjukkan adanya sebagian 
masyarakat yang memanfaatkan sungai dan hutan untuk berbagai kegiatan.
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Secara umum, kondisi NKT5 di PT ALM sudah mengalami degradasi dan dalam kondisi 
yang tidak seperti yang diharapkan karena NKT5 tersebut telah mengalami kerusakan baik 
karena kebakaran hutan secara alami maupun karena sudah dibuka oleh masyarakat. 
Sebagai contoh, kawasan hutan lindung Bukit Batu Menangis kritis karena sering terbakar 
secara alami khususnya pada musim kemarau. Selain itu kawasan penyangga (buffer zone) 
juga telah dibuka oleh masyarakat untuk kebun atau ladang (Lihat Gambar 3.29.). Kawasan 
sempadan sungai juga telah dibuka masyarakat sehingga perlu direhabilitasi.

Gambar 3.29. Kawasan Hutan Lindung yang perlu direhabilitasi

Dari hasil wawancara terhadap responden dan informasi yang didapat pada saat DKF, dapat 
disimpulkan bahwa setiap desa di dalam dan di sekitar kawasan perusahaan memiliki lahan 
cadangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, baik keperluan bahan 
bangunan, kayu bakar, dan keperluan lain seperti bahan obat-obatan. Lahan ini ditetapkan 
oleh masyarakat desa. Anggota masyarakat juga masih mempunyai lahan cadangan milik 
keluarga yang dapat dipergunakan untuk bertani dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan 
keluarga. Dengan kata lain, ketersediaan dan akses terhadap pangan, sandang, papan, serta 
peralatan, kayu bakar, obat-obatan tradisional/herbal, dan makanan ternak tidak terganggu 
dengan adanya aktivitas perusahaan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, mandi, dan cuci, warga di desa eks-transmigrasi 
menggunakan sumur pribadi (Gambar 3.30), sementara masyarakat lokal yang tinggal 
dekat sungai menggunakan air sungai. Masyarakat mengharapkan perhatian perusahaan 
untuk membangun sarana dan prasarana air bersih. Pencemaran sungai tidak sepenuhnya 
diakibatkan oleh PT ALM, melainkan juga diakibatkan oleh berbagai aktivitas di hulu sungai 
serta kegiatan penebangan liar sebelumnya.
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Gambar 3.30. Sumur Warga di Desa 
Lembah Hijau I

Gambar 3.31. Jamban keluarga di Sungai 
Kayung dalam Kawasan PT ALM

Sejauh ini perusahaan belum melakukan tindakan khusus terhadap NKT5, namun telah 
menyusun rencana pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi. Tujuan rencana 
tersebut adalah merumuskan berbagai kebijakan dan upaya untuk mempertahankan dan/
atau meningkatkan nilai-nilai NKT di areal PT ALM maupun di kawasan sekitarnya, sekaligus  
menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasannya. 
Rencana pengelolaan NKT ini berguna sebagai pedoman dalam pelaksanaan program 
pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi, sehingga mudah dipantau dan dievaluasi.

Dalam hal pengelolaan NKT5, pihak perusahaan, khususnya yang berada di lapangan merasa 
tidak berwewenang melarang warga masyarakat yang ingin membuka area NKT5 untuk 
kepentingan mereka. Hal ini sering menyebabkan kesalahpahaman antara perusahaan dan 
masyarakat. Di satu pihak perusahaan ingin melindungi kawasan NKT, namun ada anggota 
masyarakat yang beranggapan bahwa pihak perusahaan ingin menguasai lahan tersebut 
dan mengurangi hak-hak mereka di sana. 

Sebagai bagian dari pembangunan kebun, perusahaan sudah membangun jalan akses 
antar-dusun bahkan antar-desa, baik di dalam maupun sekitar kawasan perkebunan. Secara 
tidak langsung, jalan antar dusun/desa telah memudahkan akses masyarakat ke kawasan 
NKT5 sehingga risiko dibukanya area NKT5 oleh masyarakat menjadi lebih besar. 

Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan berencana melakukan rehabilitasi NKT5 
khususnya di kawasan penyangga hutan lindung Bukit Batu Menangis dengan menanam 
16.000 batang pohon Tengkawang.
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Gambar 3.32. Bibit tanaman Tengkawang yang akan ditanam di Kawasan Penyangga Hutan 
Lindung, di Bukit Batu Menangis, Desa Nanga Tayap

3.3.2.4. Nilai Konservasi Tinggi 6 (NKT6)

Kawasan atau areal NKT6 adalah kawasan yang berfungsi penting dalam memelihara identitas 
budaya atau karakteristik unik masyarakat lokal tertentu. Tinjauan lapangan menunjukkan 
bahwa kawasan NKT6 memiliki nilai-nilai pendidikan dari legenda yang masih hidup dalam 
masyarakat, merupakan tempat pemujaan roh-roh yang menguasai kehidupan manusia 
sesuai kepercayaan animisme, serta tempat-tempat yang dianggap keramat. Masyarakat 
berkeyakinan bahwa jika tempat atau bahan keramat tersebut diganggu atau dirusak, maka 
pelakunya akan mendapat celaka.

Beberapa areal, baik di dalam maupun di sekitar lokasi perkebunan PT ALM sudah ditetapkan 
sebagai kawasan NKT6. Kawasan yang telah ditetapkan ini meliputi Kuburan Sepotong di 
Desa Nanga Tayap, Kuburan di Desa Sungai Kelik, Batu Kikih, Bukit Lintar, Batu Puja, Batu 
Tapak Babi, dan Nibung Bebuai, serta Ulin Keramat di Desa Tajok Kayong. Tempat yang 
dianggap keramat adalah Ulin Keramat, Nibung Babuai, dan Batu Tapak Babi. Sementara 
itu, kawasan yang memiliki cerita legenda yang memiliki nilai pembelajaran adalah Batu 
Kikih dan Bukit Lintar. Sedangkan Batu Puja merupakan tempat pemujaan terhadap roh-roh 
pengatur hidup sesuai kepercayaan penganut animisme.
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Gambar 3.33. Ulin Keramat di Desa 
Tajok Kayong, Kecamatan Nanga 
Tayap

Gambar 3.34. Batu Puja salah satu objek 
NKT6 di Desa Tajok Kayong, Kecamatan 
Nanga Tayap

Kondisi kawasan NKT6 di lingkungan PT ALM pada umumnya terawat cukup baik terutama 
dalam kawasan pemukiman seperti Batu Puja, Ulin Keramat, dan Nibung Bebuai. Sementara 
itu, NKT di luar kawasan pemukiman, seperti Batu Kikih yang berada dalam kebun karet 
rakyat, dirawat seperlunya dengan membersihkan semak-semak sekitarnya. Bukit Lintar 
sebagai kawasan konservasi, saat ini kondisinya sama dengan hutan alam kebanyakan. 
Pada masa yang akan datang, cerita rakyat yang berhubungan dengan kawasan NKT6, 
hendaknya ditulis dalam bentuk buku sehingga dapat menjadi warisan yang akan dibaca 
para generasi muda. Selain itu, lokasi NKT6 yang ada dapat ditata untuk menjadi tempat 
tujuan wisata.

Kondisi kawasan NKT6 di lingkungan PT ALM pada umumnya terawat cukup baik terutama 
dalam kawasan pemukiman seperti Batu Puja, Ulin Keramat, dan Nibung Bebuai. Sementara 
itu, NKT di luar kawasan pemukiman, seperti Batu Kikih yang berada dalam kebun karet 
rakyat, dirawat seperlunya dengan membersihkan semak-semak sekitarnya. Bukit Lintar 
sebagai kawasan konservasi, saat ini kondisinya sama dengan hutan alam kebanyakan. 
Pada masa yang akan datang, cerita rakyat yang berhubungan dengan kawasan NKT6, 
hendaknya ditulis dalam bentuk buku sehingga dapat menjadi warisan yang akan dibaca 
para generasi muda. Selain itu, lokasi NKT6 yang ada dapat ditata untuk menjadi tempat 
tujuan wisata. 

Perusahan telah melakukan pendataan dan pengukuran serta menyusun rencana pengelolaan 
NKT6.
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3.3.2.5. Kriteria RSPO 7.5

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian Kriteria RSPO 2.3, berkenaan dengan penanaman 
baru sesuai Kriteria RSPO 7.5, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ALM sudah 
mengikuti aturan dan SOP yang berlaku di lingkungan SMART.

PT ALM telah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang 
dibuat pada tahun 2007. Dokumen ini meliputi kerangka acuan, laporan utama Andal, 
rencana pengelolaan lingkungan, serta rencana pemantauan lingkungan. Informasi dalam 
dokumen ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan aktivitas, terutama yang 
berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara 
berkelanjutan. Evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah dilaksanakan 
dengan baik ditinjau dari komponen lingkungan fisiokimia, komponen lingkungan biologi, 
komponen sosial ekonomi dan budaya, serta komponen kesehatan masyarakat. Pelaksanaan 
pemantauan lingkungan terakhir dilakukan pada semester II tahun 2010.

Kegiatan sosialisasi sudah dilakukan sebelum pembukaan kebun. Hal ini diakui oleh para 
responden di setiap desa dalam kawasan perkebunan. Dokumen sosialisasi ini tidak dimiliki 
masyarakat dan hanya ada pada pihak perusahaan. Dokumen ini berupa daftar hadir para 
pihak yang berkepentingan termasuk aparat desa dan TP3K. Sosialisasi rencana pembukaan 
lahan perkebunan terdokumentasikan dengan baik melalui foto. Hal ini sudah dijelaskan 
secara mendetail pada bagian Kriteria RSPO 2.3.

 

Gambar 3.35. Indikasi sebaran NKT6 dalam wilayah izin PT ALM
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Seperti dijelaskan sebelumnya (lihat Kriteria RSPO 2.3), proses dan kesepakatan ganti 
rugi penyerahan lahan sudah terekam dalam dokumen-dokumen berita acara penyerahan 
dan lampirannya. Setelah pengecekan di lapangan diketahui bahwa para warga yang telah 
menyerahkan lahannya tidak memiliki arsip dokumen-dokumen kesepakatan tersebut. 
Dokumen-dokumen ini hanya tersimpan rapi pada perusahaan. Setelah dipelajari, hal ini 
sudah sesuai dengan SOP perusahaan tahun 2002, namun ketentuan untuk memberikan 
satu berkas berita acara ini kepada warga yang menyerahkan lahan sudah dicantumkan 
dalam SOP ganti rugi lahan yang sudah diperbaharui oleh perusahaan pada tahun 2010.

3.3.2.6. Kriteria RSPO 7.6

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan kompensasi 
terhadap lahan milik masyarakat yang diserahkan. Tahapan negosiasi kompensasi lahan dari 
perusahaan kepada warga sudah ada dalam SOP perusahaan. Tahap dalam negosiasi ini 
terdiri atas sosialisasi warga desa yang berada di kawasan konsesi perusahaan. Berkenaan 
dengan warga yang akan menyerahkan lahan, pihak perusahaan mempelajari status lahan 
dan melakukan klarifikasi pada pihak-pihak berkompeten. Setelah diklarifikasi, dilakukan pula 
penghitungan ganti rugi berdasarkan luas lahan dan keberadaan tanam tumbuh yang ada di 
atasnya. Setelah itu dilakukan negosiasi harga. Setelah tercapai kesepakatan, perusahaan 
menyiapkan syarat-syarat administratif bagi pelaksanaan pembayaran dari kompensasi 
yang telah disetujui. Pembayaran kompensasi dilakukan dalam waktu dua minggu setelah 
negosiasi. Pemilik lahan diklarifikasi berdasarkan pengakuan dari pemilik lahan yang 
berbatasan dengan lahan tersebut, serta pihak lain yang mengetahui asal usul lahan. 

Harga standar yang akan dibayarkan perusahaan didasarkan pada kesepakatan dengan 
masyarakat. Kompensasi dibayarkan secara tunai kepada pemilik lahan dengan disaksikan 
Kepala Desa atau Kepala Dusun, saksi batas lahan, serta Camat. Umumnya pembayaran 
dilakukan di kantor perusahaan.

Selain mendapatkan kompensasi dari lahan yang diserahkan, warga masyarakat juga 
mendapat kesempatan bermitra dengan perusahaan dalam skema pembangunan kebun 
plasma. Mereka juga dapat bekerja di perusahaan dan menjadi kontraktor. Tiga puluh delapan 
orang warga telah bermitra mengerjakan berbagai jenis kegiatan PT ALM (lihat Tabel 3.4.).

Prinsip FPIC sudah dijalankan pihak perusahaan dalam proses negosiasi. Berdasarkan 
dokumentasi perusahaan yang terkait dengan ganti rugi tidak ditemukan penanaman baru 
di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat. Di lapangan 
juga terbukti bahwa masih banyak lahan masyarakat yang dijadikan enclave karena tidak 
diserahkan untuk pembukaan kebun. Contoh konflik yang terjadi dalam proses akuisisi 
lahan adalah klaim ganda terhadap lahan yang sama yang diakibatkan oleh adanya sistem 
perladangan berpindah di lahan yang sama. Namun kasusnya sangat sedikit dan sudah 
diselesaikan dengan musyawarah. 
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3.3.2.7. Dampak Sosial Ekonomi

3.3.2.7.1. Dampak Sosial

Keberadaan PT ALM ini diyakini telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi dalam 
kehidupan masyarakat baik terhadap kelas sosial, sumber penghidupan, keluarga, 
pendidikan, maupun terhadap pertumbuhan pembangunan dan lingkungan. Keberadaan 
PT ALM membuat kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara bertahap mulai membaik. 
Perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat ini disebabkan oleh tersedianya lapangan 
kerja. Selain mendapatkan penghasilan tambahan dari bertani dan berkebun, masyarakat 
dapat membuka usaha lain seperti membuka warung dan bengkel, serta menjadi mitra 
usaha bagi perusahaan. Kehidupan ekonomi keluarga juga semakin membaik. Dampak 
positif perbaikan ini terlihat pada tingkat pendidikan anak yang saat ini sudah lebih baik 
daripada sebelumnya. 

Dengan bekerja di perusahaan, banyak warga mengakui bahwa mereka memiliki banyak waktu 
untuk berkumpul dengan anggota keluarga dan dapat lebih memperhatikan pertumbuhan 
dan perkembangan anak-anaknya, dibandingkan pada saat mereka masih terlibat dalam 
kegiatan penebangan liar. 

Dampak sosial lain yang timbul akibat hadirnya perusahaan perkebunan adalah timbulnya 
perselisihan tentang batas wilayah antardesa. Menurut warga, kasus ini muncul karena batas 
desa yang dibuat pemerintah dalam proses pemekaran desa tidak jelas. Sebagai contoh 
batas desa antara Tajok Kayung dan Desa Nanga Tayap yang belum selesai sampai studi 
ini berakhir sehingga menghambat pembangunan kebun di wilayah tersebut. Masyarakat 
mengharapkan agar perusahaan bisa membantu mendorong pemerintah mempercepat 
penyelesaian batas desa ini. 

(1) Proses Interaksi

Interaksi sosial masyarakat merupakan hubungan timbal balik antara kelompok yang berbeda 
latar belakangnya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, proses interaksi sosial antarwarga 
masyarakat dalam wilayah perusahaan berjalan cukup baik. Proses interaksi terjadi melalui 
aktivitas pekerjaan di kebun sawit, juga kegiatan sosial dan keagamaan. Interaksi antara 
kelompok warga dari desa berbeda makin intensif saat mereka bekerja di kebun yang 
sama. Bahkan interaksi antara warga dalam desa yang sama juga makin meningkat karena 
perusahaan menyediakan transportasi antar-jemput bagi mereka saat berangkat maupun 
saat pulang dari tempat kerja. Interaksi antarwarga desa makin meningkat dengan adanya 
jalan akses yang dibangun perusahaan. Hal ini diakui oleh warga Desa Siantau Raya dan 
Desa Sungai Kelik. Pada saat wawancara, warga menginformasikan bahwa perselisihan 
antarwarga sangat sedikit. Jika ada konflik sosial selama proses interaksi, misalnya kasus 
pelanggaran adat baik oleh karyawan maupun oleh anggota masyarakat desa yang bukan 
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karyawan perusahaan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan jalan musyawarah bersama 
dengan perangkat dusun/desa serta ketua adat. Keputusan yang diambil didasarkan pada 
ketentuan adat yang dianut masyarakat.

(2) Organisasi dan Struktur Sosial

Pola dominasi sosial dalam masyarakat juga mengalami perubahan. Perubahan mulai 
terjadi sejak program transmigrasi pada tahun 1990-an. Sejak itu penduduk desa lokal mulai 
mengenal dan bersentuhan dengan pola kehidupan dan budaya lain yang dibawa warga 
transmigrasi dari pulau Jawa. Keberadaan tenaga kerja dari luar daerah di perusahaan 
perkebunan sawit PT ALM secara tidak langsung telah mengubah struktur sosial masyarakat 
di wilayah desa dan kecamatan sekitarnya. Keberadaan tenaga kerja ini telah membuat 
komponen struktur sosial masyarakat menjadi lebih heterogen, sehingga dominasi sosial 
kelompok tertentu menjadi relatif berkurang. Perusahaan mendatangkan pekerja dari 
kabupaten lain di Kalimantan Barat, juga dari provinsi lain.

Di sisi lain, menurut beberapa responden, struktur sosial di atas mengakibatkan berubahnya 
kepatuhan masyarakat terhadap kepala desa maupun tokoh-tokoh masyarakat. Dulu 
sebagian besar masyarakat tunduk dan patuh kepada Kepala Desa, namun saat ini mereka 
menjadi lebih kritis dan tidak selalu mengikuti keputusan Kepala Desa.

(3) Institusi Sosial

Institusi sosial yang berperan aktif dalam masyarakat adalah institusi adat dan institusi 
keagamaan. Institusi ini dipimpin oleh tokoh agama dan pemuka adat yang diakui oleh 
masyarakat. Institusi adat telah aktif berperan dalam menjaga dan mengawasi agar norma 
dan ketentuan adat tetap hidup dan berlaku dengan baik. Institusi adat cukup berhasil 
dalam mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi dalam masyarakat. Institusi sosial 
keagamaan juga telah berperan aktif dalam membina anggotanya untuk menjalankan 
ajaran yang dianut masing-masing warga sebagaimana mestinya. Kegiatan institusi sosial 
keagamaan seperti ibadah di gereja, masjid, dan tempat peribadatan lain telah berjalan baik. 
Institusi-institusi sosial keagamaan ini telah menciptakan kehidupan yang aman dan damai 
dalam masyarakat yang cukup majemuk di lingkungan perusahaan. Selain itu, peran institusi 
sosial adat juga cukup penting dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran adat yang 
timbul dalam masyarakat. 

(4) Persepsi Diri dan Perilaku Sosial

Masyarakat desa di kawasan sekitar perkebunan memiliki persepsi umum bahwa perusahaan 
akan membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pengalaman positif 
dan negatif dalam pembangunan kebun sawit di daerah lain, di sekitar kebun tersebut, juga 
ikut membangun persepsi masyarakat. 
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Di sisi lain, gaya hidup masyarakat mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan 
zaman. Perubahan gaya hidup ini merupakan dampak turunan dari peningkatan pendapatan 
masyarakat. Awalnya masyarakat hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar 
(makan dan minum), namun setelah pendapatan mereka meningkat, mereka mulai memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan sekunder. Menurut responden yang diwawancarai, masyarakat desa 
yang dulunya hidup sederhana dan lebih mementingkan kepentingan umum daripada 
kepentingan pribadi atau kelompok, sebagian sudah mulai berubah menjadi masyarakat 
konsumtif. Dalam hal kepemimpinan, masyarakat sudah mulai terbuka. Pemimpin dipilih 
berdasarkan kemampuan dan tidak lagi berdasarkan gender. Dulu pemimpin perempuan 
dianggap tabu, namun sekarang perempuan dapat menjadi kepala dusun/desa asalkan 
memiliki kemampuan dan dapat diterima masyarakat.

3.3.2.7.2. Dampak Ekonomi

(1) Kesempatan Kerja

Keberadaan PT ALM membawa dampak positif dalam perekonomian warga di dalam dan 
sekitar kawasan perkebunan. Banyak warga desa ikut bekerja di perusahaan baik sebagai 
buruh harian lepas (BHL) maupun sebagai karyawan tetap. Selain itu ada juga peluang kerja 
sebagai pekerja bangunan pada perusahaan kontraktor yang mengerjakan pembangunan 
perkantoran, gudang, perumahan karyawan, serta fasilitas lainnya. Tersedianya lapangan 
pekerjaan ini sangat berarti bagi masyarakat dengan berhentinya kegiatan penebangan 
liar. 

Sebelumnya, bekerja di perusahaan perkebunan sawit dengan menjadi buruh kebun 
bukanlah pilihan utama warga lokal. Namun saat ini, sebagian besar warga menganggap 
bahwa keberadaan perusahaan sawit telah menyelamatkan perekonomian mereka. Jumlah 
pekerja lokal yang bekerja pada PT ALM saat ini lebih kurang 30 persen dari total pekerja 
yang dipekerjakan di perusahaan. 

Sebagian warga lokal tidak bekerja di perusahaan karena terbiasa bekerja secara bebas; 
mereka lebih memilih menyadap karet, atau bekerja di bidang lain yang tidak terikat. 
Ketidakpastian tersedianya tenaga kerja lokal membuat pihak perusahaan mendatangkan 
tenaga kerja dari daerah lain seperti dari Jawa dan kabupaten lain di Kalimantan Barat.

(2) Peluang Berusaha

Keberadaan perusahaan memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk berusaha. 
Terbukanya peluang usaha, tentunya akan mengurangi jumlah pengangguran baik di luar 
maupun sekitar kawasan perkebunan. Bentuk usaha yang sudah ada saat ini adalah warung 
sembako, warung kopi dan makanan, dan bengkel sepeda motor.
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Tabel 3.4.Jenis-jenis pekerjaan di PT ALM yang menggunakan jasa Kontraktor 

No Jenis Kegiatan Asal 
Kontraktor Lokasi Kerja

1 Transportasi Bibit Sungai Durian NTYE
2 Pengadaan Kayu Tebuar NTYE
3 Penyemprotan Lalang Tumbang titi NTYE
4 Penanaman Kacang Tumbang kayung NTYE
5 Pengangkutan Bibit Ketapang NTYE
6 Pengadaan Kayu Tebuar NTYE
7 Penyemprotan Gulma Sungai Kelik NTYE
8 Pengangkutan Bibit Tebuar NTYE
9 Penimbunan Jalan Lembah Hijau NTYE, KYNE
10 Penimbunan Jalan Lembah Hijau NTYE, KYNE

 11 Penimbunan Jalan Ketapang NTYE, KYNE, 
SKKE

12 Pengadaan Batu Tebuar NTYE
13 Pendirian Bangunan Tebuar NTYE
14 Pendirian Bangunan Nanga Tayap NTYE
15 Pengadaan Kayu Tebuar NTYE
16 Pengadaan Kayu Tebuar NTYE
17 Penimbunan Jalan Ketapang PKWE

18 Pengangkutan Tanah Puru/ 
Penimbunan Jalan SKKE SKKE

Peluang usaha lain adalah menjadi mitra kerja perusahaan seperti menjadi pengangkut bibit, 
tandan buah segar (TBS), Crude Palm Oil (CPO), pupuk, serta semen, maupun sebagai 
penyuplai bahan alam berupa pasir, batu, dan bahan bangunan lain. Selain itu banyak 
pula yang menjadi pedagang keliling yang menjual sayur-mayur serta ikan dalam desa dan 
pemukiman di kawasan perkebunan. Dengan kata lain, keberadaan perusahaan menambah 
ragam jenis lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Tabel 3.4. menunjukkan sejumlah 
kemitraan yang dijalin perusahaan dengan beberapa kontraktor lokal.

Gambar 3.36. Warung kopi merangkap rumah makan sederhana di 
Desa Sungai Kelik
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19 Penyemprotan Piringan Dan 
Pasar Pikul Sungai Kelik KYNE

20 Penebasan Semak Sungai Kelik KYNE

21 Penyemprotan Piringan Dan 
Pasar Pikul Sungai Kelik KYNE

22 Pembuatan Pasar Pikul 
Tanggulan Sungai Kelik KYNE

23 Pembuatan Flatbed Sungai Kelik KYNE

24 Pembuatan Pasar Pikul 
Tanggulan Sungai Kelik KYNE

25 Penyemprotan Semak Sebuak KYNE
26 Penyewaan Hm Pbn Sungai Kelik KYNE
27 Pembangunan Emplasemen Sungai Kelik KYNE

28 Penyemprotan Piringan Dan 
Pasar Pikul Sungai Kelik KYNE

29 Penyewaan Hm Pbn Ketapang KYNE
30 Penyemprotan Semak Sungai Kelik KYNE

31 Pembuatan Pasar Pikul 
Tanggulan Sungai Kelik KYNE

32 Pengangkutan Janjang Kosong Sungai Kelik KYNE
33 Pengangkutan Janjang Kosong Ketapang KYNE
34 Pembuatan Garuk Brondolan Sungai Kelik KYNE
35 Pembangunan Jembatan Jakarta KYNE
36 Penimbunan Jalan Lembah Hijau I KYNE
37 Pengangkut Janjang Kosong Sungai Kelik KYNE

38 Penyemprotan Piringan Dan 
Pasar Pikul Sungai Kelik KYNE

Sumber : Data Sekunder PT ALM, 2011.

(3) Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lokal

Kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit PT ALM telah memanfaatkan sumber 
daya lokal, seperti tenaga kerja, bahan bangunan dan barang-barang lain. Pendapatan 
masyarakat akan meningkat secara bertahap berkat kesempatan kerja dan peluang usaha 
dari perusahaan. Selain itu, bila kebun kemitraan telah menghasilkan, maka pendapatan 
masyarakat akan makin meningkat lagi; hal ini tentunya akan meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan mereka. 

3.3.2.8 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Berdasarkan data yang ada, PT ALM telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya pada 
beberapa bidang, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:



Temuan Lapangan

110

PT Agrolestari Mandiri

(1) Pendidikan

Pada bidang pendidikan perusahaan baru menjalankan program TJSP berupa pengadaan 
buku paket, renovasi bangunan Sekolah Dasar (SD), penimbunan halaman dan pemagaran 
SD di desa, pemberian bantuan gaji pengajar TPA di Desa Sungai Kelik, serta pemberian 
bea siswa untuk belajar di IPB dan INSTIPER. Menurut responden, partisipasi perusahaan 
dalam bidang pendidikan belum cukup. 

 

Gambar 3.37. Pembangunan pagar Sekolah Dasar di Desa Sungai 
Kelik Kecamatan Nanga Tayap

(2) Kesehatan

Program TJSP bidang kesehatan masih terbatas. Selama tiga tahun terakhir, perusahaan 
memberikan bantuan kesehatan berupa pelayanan Posyandu berkala di desa sekitar lokasi 
kebun, pembangunan satu unit Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa di Dusun Tanjung 
Medan, serta penyediaan ambulan bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis 
darurat. Perusahaan juga pernah mengadakan program pengobatan gratis. Pada tahun 2011, 
perusahaan berencana merenovasi PUSTU di Nanga Tayap dan di Desa Sembelangaan, 
serta melanjutkan Program Posyandu di dusun-dusun sekitar kebun.

(3) Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Perusahaan melakukan pemberdayaan ekonomi lokal dengan membuka peluang usaha bagi 
masyarakat. Masyarakat menjadi penyedia jasa angkutan material, bibit, TBS, kernel, serta 
jasa bongkar muat pupuk. Selain itu, masyarakat juga menjadi penyuplai bahan bangunan 
dan bahan alam berupa pasir dan batu, juga menjadi pemasok bahan sayur-mayur dan 
lauk-pauk. Masyarakat juga dapat bekerja pada perusahaan sebagai kontraktor lokal dalam 
kegiatan penimbunan dan pengerasan jalan, pembuatan jembatan, bendungan, titi panen, 
dan menara api, juga menjadi pengrajin mebel. Jenis kegiatan yang dikerjakan secara 
kemitraan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Di beberapa desa seperti Desa Lembah Hijau I, warga telah mendapat kredit usaha rakyat dari 
Bank Rakyat Indonesia untuk modal berusaha di bidang penyediaan jasa bagi perusahaan. 
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Gambar 3.38. Truk-truk pengangkut sawit dari luar PT ALM oleh para mitra

(4) Pembangunan Infrastruktur

Data yang ada menunjukkan bahwa perusahaan sudah membantu banyak dalam membangun 
infrastruktur, terutama dalam membangun dan memelihara jalan penghubung antar-desa, 
perbaikan sekolah dan sarana ibadah, serta pembangunan sarana kesehatan berupa 
puskesmas pembantu. Pembangunan infrastruktur ini semakin membuka akses yang dapat 
mendorong pertumbuhan sarana dan prasarana perekonomian dan kelembagaan ekonomi 
masyarakat. Masyarakat juga mengharapkan dibangunnya sarana air bersih di desa/dusun 
seiring dengan peningkatan kesadaran akan kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Gambar 3.39. Jalan menuju Desa Siantau Raya yang dibangun oleh PT ALM

Gambar 3.40. Masjid Al Hidayah di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga 
Tayap yang dibantu perusahaan melalui Skema TJSP
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Perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat dusun Tanjung Perak berupa 
pembangunan masjid. Selain itu, perusahaan juga melakukan renovasi masjid di Dusun 
Sungai Durian, Desa Nanga Tayap. 

Perusahaan melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di hampir setiap desa untuk 
menunjang kelancaran akses masyarakat. Sebagai contoh, di Dusun Sihit, Desa Siantau 
Raya, aktivitas perekonomian masyarakat setempat menjadi lebih lancar setelah ada jalan 
yang dibangun perusahaan. Sebelum beroperasinya perusahaan, akses dari Desa Siantau 
Raya menuju Desa Sungai Kelik harus melalui Sungai Kayong dan dilanjutkan melalui jalan 
darat Desa Tebuar dan Tayap. Sekarang terdapat jalan darat langsung menuju Desa Sungai 
Kelik. Masyarakat mengakui bahwa pembangunan jalan antardesa sangat membantu dalam 
meningkatkan aktivitas serta interaksi warga antardesa.

(5) Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan

Secara umum perusahaan telah berperan aktif dalam perayaan hari-hari besar nasional dan 
keagamaan di sekitar wilayah PT ALM dari tingkat dusun sampai dengan tingkat kecamatan. 
Pada HUT Kemerdekaan RI, perusahaan memberikan bantuan di salah satu dusun dengan 
menyediakan transportasi antar-jemput bagi pemain bola yang akan ikut bertanding di 
kecamatan. 

(6) Keadaan Darurat (Emergency)

Partisipasi perusahaan dalam keadaan darurat telah dilakukan pada saat diperlukan. Sebagai 
contoh, perusahaan memberikan bantuan ambulan untuk membawa warga atau karyawan 
yang membutuhkan pertolongan medis ke rumah sakit di Ketapang, serta membantu 
membawa ibu yang akan melahirkan ke puskesmas terdekat di kecamatan Nanga Tayap. 

(7) Lingkungan Hidup

Program TJSP di bidang pengelolaan lingkungan hidup, perusahaan masih berkonsentrasi 
melakukan perbaikan lingkungan hidup di dalam kebun, contohnya dengan menanam 
Tengkawang dan Meranti di areal sempadan sungai, serta membuat buffer zone untuk area 
hutan lindung dan area konservasi. Selain itu perusahaan juga membuat kantong-kantong 
air sepanjang areal konservasi sebagai antisipasi kebakaran. Perusahaan juga melakukan 
pemasangan papan himbauan untuk pelestarian flora dan fauna yang dilindungi, serta 
larangan melakukan pembakaran.

Data pelaksanaan TJSP yang dikelola PT ALM selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat 
pada tabel berikut:
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Tabel 3.5. Rincian kegiatan TJSP yang dikelola PT ALM tahun 2007-2010

No Kegiatan Sosial Lokasi Waktu
Pendidikan

1 Bantuan kegiatan Pemuda (Team Sepak 
Bola) Desa Sembelangaan April 2008

2 Bantuan kegiatan pendidikan (SDN Tanjung 
Toba) Desa Tanjung Toba Juni 2009

3 Bantuan kegiatan SD 19 Tanah Merah SDN 19 Desa Tanah 
Merah. Agustus 2009

4 Bantuan Kegiatan Olah Raga (KOMPI CUP) Kab Ketapang Januari 2010
5 Bantuan kegiatan Pelatihan Animator Kec Nanga Tayap Januari 2010
6 Bantuan kegiatan pemuda (Pemuda Siantau) Dusun Siantau Raya Maret 2010
7 Bantuan kegiatan Pemuda Dusun Sungai Kelik Maret 2010

Infrastruktur
1 Bantuan material bangunan Desa Lembah Hijau I Juni 2007

2 Bantuan perbaikan infrastruktur (material 
bangunan) Desa Sungai Kelik Desember 2007

3 Bantuan perbaikan jalan ke Kebun 
Percontohan Kec. Nanga Tayap Januari 2008

4 Bantuan perbaikan infrastruktur (Kantor 
Kepala Desa) Desa Sembelangaan Januari 2008

5 Bantuan perbaikan infrastruktur pendidikan 
(renovasi SD) Desa Sungai Kelik April 2008

6 Bantuan perbaikan infrastruktur (Rehab 
Masjid) Dusun Tanjung Toba Mei 2008

7 Pelebaran jalan Dusun Sihit sepanjang 1.5 
km

Dusun Sihit Desa 
Siantau Agustus 2008

8 Bantuan penimbunan jalan desa Desa Lembah Hijau I Januari 2009

9 Bantuan penimbunan jalan desa Desa Lembah Hijau II Januari 2009
10 Pembangunan infrastruktur (Rumah adat) Dusun Sebuak Februari 2009
11 Penimbunan jalan desa Desa Sungai Kelik Februari 2009
12 Pembangunan infrastruktur (Rumah adat) Dusun Sebuak Maret 2009

13 Bantuan perbaikan infrastruktur (renovasi 
Masjid) Desa Sembelangaan Mei 2009

14 Bantuan perbaikan jalan desa Desa Sungai Kelik Mei 2009

15 Bantuan penimbunan lahan Kantor Balai 
Desa Dusun Lembah Hijau II Juni 2009

16 Bantuan infrastruktur sarana olah raga Dusun Lembah Hijau II Juli 2009

17 Bantuan prasarana olah raga (lapangan 
sepak bola) Desa Lembah Hijau I Juli 2009

18 Bantuan Alat berat ( Road Greader ) Desa Sungai Kelik Juli 2009
19 Bantuan Pembuatan Gapura Dusun Sebuak Juli 2009
20 Bantuan Pembuatan Gapura Desa Sebuak April 2009
21 Perbaikan jalan desa Dusun Lembah Hijau II Februari 2010

22 Bantuan perbaikan infrastruktur (Rehab 
masjid) Dusun Lembah Hijau I Februari 2010

23 Perbaikan jalan desa Dusun Lembah Hijau II Maret 2010
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24 Bantuan perbaikan infrastruktur (Rehab 
masjid) Dusun Lembah Hijau I Maret 2010

25 Bantuan perbaikan infrastruktur (Rehab 
masjid) Desa Lembah Hijau I Oktober 2010

26
Pengalokasian unit truk untuk penimbunan 
tanah latrit di Jalan Propinsi Kec. Nanga 
Tayap

Kec. Nanga Tayap Desember 2010

27 Perbaikan bangunan Gereja di Tebuar Kec. Nanga Tayap 
Desa Tajuk Kayung Desember 2010

28 Perbaikan bangunan Gereja di Nanga Tayap Kec. Nanga Tayap 
Desa Tebuar Desember 2010

Kemasyarakatan

1 Bantuan pelaksanaan acara adat 
(pembukaan lahan)

Dusun Sei Durian dan 
Dusun Sihit Agustus 2007

2 Bantuan kegiatan peringatan hari besar 
(HUT RI ) tanggal 17 Agustus 2008 Desa Sungai Kelik Agustus 2008

3 Mengadakan kegiatan keagamaan (safari 
Ramadhan)

Desa-Desa Kec. 
Nanga Tayap September 2008

4 Bantuan kegiatan keagamaan (Natal DN) Desa Nanga Tayap Desember 2008

5 Bantuan Perayaan keagamaan (60TH 
SUSTER OSA) Desa Nanga Tayap Juni 2009

6 Bantuan kegiatan sosial (perawatan lokasi 
pemakaman) Desa Lembah Hijau II Januari 2009

7 Bantuan kegiatan hari besar tahun baru 
kecamatan Nanga Tayap Kec. Nanga Tayap Januari 2009

8 Bantuan kegiatan keagamaan (Maulid Nabi) Desa Lembah Hijau I Maret 2009

9 Bantuan kegiatan olympiade tingkat kab.
Ketapang Kec. Nanga Tayap April 2009

10 Bantuan kegiatan acara budaya (peresmian 
rumah adat) Dusun Sebuak Mei 2009

11 Bantuan kegiatan Acara Adat Membuka 
Lahan Desa Sihit Mei 2009

12 Bantuan perayaan HUT RI Tahun 2009 Ds.Pangkalan Teluk Agustus 2009

13 Bantuan kegiatan keagamaan acara isra' & 
mi'raj karyawan Pondok 1 Agustus 2009

14 Bantuan kegiatan Hari Besar (HUT RI ke 64) Desa Sembelangaan Agustus 2009

15 Bantuan kegiatan Hari Besar (HUT RI ke 64 ) Kec Nanga Tayap Agustus 2009

16 Bantuan Untuk Acara Pernikahan Adat Dusun Sihit Januari 2010

17 Bantuan kegiataan keagamaan (MTQ 
Kabupaten Ketapang) Kabupaten Ketapang Februarii 2010

18 Bantuan kegiatan musyawarah adat Desa Sungai Kelik Maret 2007

19 Bantuan Acara Adat Desa Sihit September 2009

20 Bantuan kegiatan sosial (gotong royong) Dusun Lembah Hijau II Oktober 2009
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21 Bantuan kegiatan sosial (Selamatan desa) Lembah Hijau II Desember 2009

22 Bantuan kegiatan keagaamaan (Pemuda-
Pemudi Katholik) Kec. Nanga Tayap Junii 2009

Sumber: Manajemen, PT ALM, 2010

3.3.3. Kesimpulan

(1) Berkenaan dengan Kriteria RSPO 2.3. dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi, 
negosiasi, penetapan nilai dan pembayaran kompensasi dalam proses penyerahan 
lahan untuk pembukaan kebun sawit PT ALM sudah berjalan dengan baik. FPIC dapat 
dianggap terlaksana baik, meskipun materi sosialisasi belum mencakup analisis untung-
rugi untuk membandingkan antara melepaskan lahan untuk menjadi kebun kelapa 
sawit atau tetap mempertahankan lahan tersebut sebagai ladang.  Kesepakatan ganti 
rugi sudah memuat pernyataan dan perjanjian dari warga yang menyerahkan lahannya 
dengan disaksikan pihak berkepentingan. Peta tradisional (peta asal-usul tanah) dari 
masyarakat tidak ada. Sebagai gantinya terdapat peta rincik yang dibuat sesudah 
kegiatan inventarisasi dan pengukuran lahan di lapangan dengan menggunakan GPS 
yang menunjukkan pemilik, letak, luas dan batas lahan. Dokumen kesepakatan disimpan 
oleh perusahaan.

(2) Berkenaan dengan Kriteria RSPO 7.3, penanaman baru perkebunan sawit PT ALM tidak 
dilakukan di hutan primer. Lahan yang dipakai merupakan hutan sekunder yang sudah 
dibuka oleh masyarakat. Pembukaan kebun pada lahan gambut sudah dihentikan, lahan 
gambut yang ada dijadikan sebagai areal hutan konservasi. Pada awal pembukaan 
kebun, peta rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuai NKT belum ada. Namun 
peta sebaran NKT serta rencana pengelolaan NKT sudah terdokumentasi dengan baik. 
Kawasan NKT5 dan NKT6 sudah ditetapkan dan didata, dan rencana pengelolaannya 
pun sudah dibuat. Namun pelaksanaannya belum terdokumentasi dengan baik.

(3) Berkenaan dengan Kriteria RSPO 7.5 perusahaan sudah memiliki dokumen AMDAL 
yang terdiri atas Kerangka Acuan, ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), 
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen ini telah menjadi dasar 
dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan sudah berjalan, namun hasil pemantauan belum dilaporkan secara 
lengkap. 
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(4) Berkenaan dengan Kriteria RSPO 7.6 perusahaan telah memberikan kompensasi atas 
setiap penyerahan lahan untuk pembukaan perkebunan sawit PT ALM. Pelepasan hak 
atas lahan telah melalui kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya dengan 
persetujuan sukarela.

(5) TJSP telah dijalankan pada beberapa bidang yang meliputi bidang infrastruktur, 
kesehatan, pendidikan, keadaan darurat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
Kegiatan TJSP yang telah dilaksanakan masih bersifat insidental sesuai dengan 
kebutuhan sesaat. Kegiatannya belum dirancang berdasarkan isu-isu strategis untuk 
kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang dengan konsep berkelanjutan. Hal ini 
disebabkan SMART belum memiliki SOP khusus tentang pengelolaan TJSP.

(6) Masyarakat mengakui bahwa keberadaan perkebunan sawit PT ALM secara bertahap 
telah membawa perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, terutama 
setelah berhentinya kegiatan penebangan hutan secara liar. Keberadaan perkebunan 
sawit ini selain telah memberikan peluang kerja bagi masyarakat, juga telah membuka 
peluang usaha baik secara mandiri maupun bermitra dengan pihak perusahaan. Pada 
akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

(7) SOP SMART telah menjadi standar acuan perusahaan dalam melakukan aktivitas 
pembangunan kebun. Namun pelaksanaan kegiatan di lapangan masih ada yang 
belum sesuai dengan SOP, misalnya  dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan 
masih belum sesuai RKL dan RPL, proses negosiasi lahan belum terdokumentasi 
dengan baik. Selain itu Tim Peneliti juga mendapatkan bahwa pekerja dari kontraktor 
di lapangan tidak memegang SOP yang diperlukan untuk pembukaan lahan sehingga 
berisiko terjadinya kesalahan. SOP SMART juga belum semuanya sesuai dengan 
Prinsip dan Kriteria RSPO, misalnya dalam hal ketersediaan peta rencana pembukaan 
lahan sesuai NKT, dan belum tersedianya analisis untung rugi dalam penyerahan lahan 
kepada masyarakat lokal dalam sosialisasi.
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3.3.4. Rekomendasi

(1) SOP SMART dalam pembebasan dan pembukaan lahan bagi perkebunan sawit perlu 
terus dievaluasi dan diperbaharui untuk menyikapi perkembangan yang terjadi dalam 
masyarakat serta menanggapi aturan-aturan baru baik dari pemerintah maupun RSPO, 
serta merespon perbedaan pandangan dan masukan dalam penerapan SOP yang 
berlaku. Hal khusus yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan materi 
sosialisasi, proses dan dokumentasi negosiasi, institusi perwakilan pemilik lahan dalam 
melakukan negosiasi, serta proses pemantauan dampak sosial ekonomi pembangunan 
perkebunan sawit.   

(2) SMART perlu menyusun SOP khusus tentang pengelolaan TJSP. SOP ini bertujuan 
agar program TJSP dapat dirancang secara konsepsional sehingga keperluan strategis 
masyarakat dan perusahaan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Khusus PT 
ALM diharapkan dapat menyusun kegiatan TJSP untuk program-program strategis yang 
berperan penting dalam menjaga lingkungan dan kebutuhan hidup pokok masyarakat 
jangka panjang secara lestari dan berkelanjutan. Salah satu program yang dianggap 
sangat strategis dan vital adalah menyediakan prasarana dan sarana air bersih di desa/
dusun sesuai harapan masyarakat. 

(3) Hendaknya SOP perusahaan bisa didistribusikan sampai kepada unit pelaksana 
langsung di lapangan. Hal ini dianggap penting untuk menghindari kesalahan dalam 
pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selanjutnya tindakan pengawasan merupakan 
faktor penting yang perlu ditingkatkan agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai SOP 
yang ada.
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3.4. PT Binasawit Abadi Pratama (BAP)

3.4.1. Profil Perusahaan

PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) berdiri sejak tahun 1994 dengan Akta No. 50 tanggal 23 
Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Notaris Juliana Rochana Murat, S.H. di Jakarta, dengan 
Pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-14.461.HT.01.01 tahun 1994 tanggal 23 
September 1994, serta Akta No. 153 tanggal 29 Maret 1994 oleh Notaris Imam Santoso, 
S.H. di Jakarta dengan Pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-16396 HT.01.01 tahun 
1994 tanggal 1 November 1994.

Pada tahun 2006 terjadi perubahan akta pendirian dengan Akta Notaris No. 33 tanggal 
20 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris Hardinawanti Surodjo, S.H. di Jakarta. 
Pada tahun 2008 kembali terjadi perubahan akta pendirian perusahaan dengan Akta No. 18 
tanggal 8 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Hadianingsih Adi Sugijanto, S.H., 
serta Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-57030 AH.01.02 Tahun 2008. 

PT BAP memperoleh Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor: 089/Menhutbun-
VII/2000 tanggal 23 Februari 2000 dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Selanjutnya, 
dengan adanya pemekaran daerah, lokasi perkebunan yang semula di wilayah Kabupaten 
Kotawaringin Timur sejak tahun 2003 masuk dalam wilayah Kabupaten Seruyan. 

Pelepasan Kawasan Hutan diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor: 39/Kpts-II/1996 tanggal 26 Januari 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan 
untuk Budidaya Tanaman Kelapa Sawit. Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh berdasarkan 
Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor: 92/HGU/BPN/2004 tanggal 19 Oktober 
2004, luas areal perkebunan PT BAP adalah 20.153 Ha dan berlokasi di Desa Terawan, 
Kecamatan Danau Sembuluh dan Desa Asam Baru, Kecamatan Hanau. 

Gambar 3.41. Peta lokasi PT BAP
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Sejak tanggal 17 April 2007, satu desa baru terbentuk yaitu Desa Rungau Raya, yang 
merupakan pecahan dari Desa Asam Baru. Sehubungan dengan hal itu, areal perkebunan 
PT BAP yang semula merupakan wilayah administratif Desa Asam Baru sekarang berada di 
bawah Desa Rungau Raya.

Masyarakat yang bermukim di sekitar PT BAP berasal dari beragam etnis, yaitu Suku Dayak 
(kelompok etnis dominan), Banjar, Jawa, Bugis, dan Batak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya 
pendatang yang mencoba mengadu nasib di wilayah tersebut. Khusus Suku Dayak, bahasa 
yang digunakan sehari-hari adalah Bahasa Dayak Pembuang yang secara etimologis mirip 
dengan Bahasa Dayak Kahayan (Dayak Ngaju) namun dengan dialek yang berbeda. Akan 
tetapi, untuk komunikasi resmi digunakan Bahasa Indonesia dan semua masyarakat di 
daerah ini secara umum dapat berbahasa Indonesia dengan lancar.

Total luas lahan yang dikuasai oleh PT BAP berdasarkan sertifikat HGU adalah 20.153 Ha. 
Areal yang ditanami adalah seluas 18.873 Ha yang terbagi dalam 5 kebun, yaitu Terawan 
Estate (TRWE) 4.660 Ha; Sungai Rungau Estate (SRGE) 3.378 Ha; Sungai Seruyan Estate 
(SSRE) 4.210 Ha; Tangar Estate (TNGE) 3.997 Ha; dan Bukit Tiga Estate (BTGE) 2.628 Ha. 
Sisanya, lahan seluas 1.280 Ha tidak ditanami, tetapi digunakan untuk fasilitas penunjang 
(perkantoran, perumahan, fasilitas sosial, jalan, dll) dan lahan konservasi. Lahan konservasi 
terletak di sepanjang aliran Sungai Rungau yang berada di areal PT BAP seluas 667 Ha.

Gambar 3.42. Kantor besar PT BAP di Desa Rungau Raya Kecamatan 
Danau Saluluk, Kabupaten Seruyan
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Penanaman perdana di PT BAP dilakukan pada tahun 1996 seluas 1.103 Ha di kebun SSRE 
dan TRWE, sedangkan penanaman terakhir seluas 1.140 Ha dilakukan pada tahun 2005 
di kebun BTGE, SRGE, dan TNGE. Semua tanaman kelapa sawit di seluruh kebun saat ini 
sudah menghasilkan dengan produktivitas tandan buah segar (TBS) rata-rata sebesar 28,79 
ton/Ha/tahun.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit PT BAP di Kabupaten Seruyan secara nyata turut 
berpartisipasi dalam penyediaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. 
Berdasarkan data dari manajemen perusahaan diketahui bahwa pada tahun 2010 jumlah 
tenaga kerja yang terserap PT BAP secara keseluruhan adalah 3.079 orang yang terdiri atas 
pegawai/karyawan kantor 743 orang dan karyawan lapangan 2.336 orang. 

3.4.2. Temuan Lapangan

Temuan lapangan ini merupakan hasil Diskusi Kelompok Terfokus (DKF), Wawancara 
Mendalam, Wawancara Berstruktur, Pengumpulan Data Sekunder dan Observasi Lapangan 
yang dilakukan pada masyarakat di 3 desa pada areal PT BAP. DKF dilaksanakan sebanyak 
3 kali pada 3 desa yang ada dengan jumlah partisipan keseluruhan 36 orang. Wawancara 
Mendalam dilakukan terhadap pemuka masyarakat, pemuka adat dan petani pada areal 
PT BAP dengan jumlah informan sebanyak 15 orang. Wawancara Berstruktur dilaksanakan 
terhadap aparat kecamatan,  aparat desa, aparat dusun dan manajemen perusahaan 
sebanyak 14 orang.

3.4.2.1. Kriteria RSPO 2.3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

(1) Sejak tahun 2002, dari total luas areal yang tercantum dalam HGU, bekas lahan 
masyarakat lokal hanya seluas 4,30 Ha. Lahan itu diakuisisi oleh perusahaan melalui 
proses jual beli dengan penduduk Desa Asam Baru pada tahun 2004. PT BAP 
menggunakan lahan tersebut sebagai jalan masuk utama yang menghubungkan 
perusahaan dengan Jalan Trans-Kalimantan Km 105 antara Sampit dan Pangkalan 
Bun.  

(2) Tidak terdapat data tentang luas lahan masyarakat lokal atau hak tradisional yang 
diakuisisi PT BAP sebelumnya. Namun, menurut penuturan Ketua Badan Perwakilan 
Desa (BPD) Desa Asam Baru yang pada tahun 1995 menjabat sebagai Sekretaris Desa 
Asam Baru, pada saat pembukaan kebun PT BAP terdapat beberapa lahan masyarakat 
lokal berupa ladang dan kebun karet. Namun, lahan itu sudah diganti rugi dan sampai 
sekarang tidak ada masalah.    
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(3) Hak tradisional masyarakat tersebut secara legal formal tidak dapat dibuktikan dengan 
dokumen tertulis, serta tidak terdapat peta maupun sketsa lokasi dan bentuk lahan 
yang jelas. Bukti kepemilikan tradisional tersebut ditunjukkan oleh keberadaan lahan 
dan tanam tumbuh serta kesaksian dari masyarakat yang mengetahui dengan pasti 
status kepemilikan tradisional tersebut.

(4) Pihak perusahaan memahami keberadaan hak tradisional tersebut dan tidak mengancam 
atau berusaha mengurangi hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Akuisisi hak 
tradisional dilakukan dengan memberikan ganti rugi (jual-beli) yang didahului dengan 
negosiasi antara pemilik hak tradisional dengan perusahaan. 

(5) Karena bentuk dan batas-batas kepemilikan lahan tradisional tidak jelas, sebelum 
dilakukan proses negosiasi dan transaksi ganti rugi perusahaan bersama pemilik 
tradisional dan aparat desa melakukan pengukuran dan pemetaan pada lahan tersebut. 
Berdasarkan penuturan para tetua Desa Asam Baru, dalam pengukuran dan pemetaan 
ini sering terjadi selisih antara luas yang diakui pemilik hak tradisional dengan luas 
hasil pengukuran. Hal ini terjadi karena luas lahan berdasarkan pengakuan pemilik hak 
tradisional umumnya merupakan hasil perkiraan. Namun, perselisihan ini secara umum 
dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh aparat desa 
dan kecamatan. 

(6) Setelah diperoleh kepastian tentang luas lahan tradisional berdasarkan hasil pemetaan 
tersebut, perusahaan memberikan ganti rugi berdasarkan patokan harga yang 
disepakati antara pihak perusahaan dan aparat desa serta kecamatan. Kelemahan 
dalam penetapan patokan harga ini adalah tidak terdapat perwakilan masyarakat 
(pemilik hak tradisional) dalam proses penetapan. Aparat desa dan kecamatan tidak 
dapat dikategorikan sebagai wakil masyarakat atau pemilik hak tradisional. Meskipun 
dalam realisasi pembayaran ganti rugi negosiasi masih dilakukan antara perusahaan 
dan pemilik hak tradisional, tidak ada paksaan dalam menentukan kesepakatan harga.

(7) Patokan ganti rugi lahan yang merupakan kesepakatan antara pihak perusahaan dan 
pemilik lahan dengan aparat desa dan kecamatan telah mempertimbangkan kondisi di 
lapangan. Hal itu terkait dengan apakah lahan tersebut berupa lahan garapan, lahan 
milik tradisional tanpa tanam tumbuh, atau lahan dengan tanam tumbuh.

(8) Pembayaran ganti rugi lahan disertai dengan dokumen tertulis yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum, yang meliputi:

(a) Kuitansi pembayaran disertai meterai yang cukup dan ditandatangani/dicap jempol 
oleh penerima ganti rugi/pemilik hak tradisional.

(b) Berita Acara serah terima lahan yang ditandatangani/dicap jempol oleh pemilik 
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hak tradisional dan wakil perusahaan dengan meterai cukup dan diketahui/
ditandatangani oleh kepala desa dan camat.

(c)  Foto diri penerima ganti rugi. 

(d)  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima ganti rugi.

(9)   Tidak terdapat data tentang kawasan lahan yang semula merupakan hak tradisional. 
Oleh karena itu, tidak terdapat peta yang menunjukkan wilayah hak tradisional, kecuali 
lahan seluas 4,30 Ha yang diakuisisi PT BAP pada tahun 2004 sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya. Khusus untuk lahan tersebut, terdapat peta yang menunjukkan bekas 
lahan tradisional yang berada di bagian pemetaan PT BAP.  

(10) Salinan perjanjian yang telah dinegosiasikan terdapat di manajemen perusahaan, 
tetapi bekas pemilik lahan tradisional maupun pemerintah desa tidak mempunyai 
salinan tersebut. Menurut pejabat (Document & License) D&L PT BAP, hal ini karena 
kebanyakan masyarakat tidak merasa membutuhkan lagi dokumen tersebut setelah 
pembayaran ganti rugi diterima, karena lahannya sudah diserahkan.  

(11) Karena keberadaan PT BAP sudah cukup lama (15 tahun), permasalahan akuisisi dan 
ganti rugi lahan masyarakat yang termasuk dalam HGU secara umum sudah selesai, 
kecuali klaim seorang warga Rukun Tetangga (RT) 02 Desa Rungau Raya, Kecamatan 
Danau Saluluk, yang melakukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Sampit 
pada tanggal 21 April 2009 atas lahan seluas 1.600 Ha di dalam areal HGU PT BAP. 
Namun, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 13/Pdt.G/2009/PN.Spt. 
tanggal 8 Oktober 2009 gugatan yang bersangkutan ditolak Keputusan itu diperkuat oleh 
Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 14/PDT/2010/PT.PR 
tanggal 20 Mei 2010, yang menunjukkan bahwa PT BAP telah memberikan kesempatan 
kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum.  

3.4.2.2. Kriteria RSPO 7.3 

Temuan terkait indikator Kriteria RSPO 7.3 adalah sebagai berikut:

(1) Setelah tahun 2005 tidak ada lagi kegiatan penanaman baru yang dilakukan PT BAP. 
Selain itu, penanaman kelapa sawit tidak dilakukan di hutan primer dan areal yang 
dipersyaratkan untuk menjaga atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi 
Tinggi (NKT), tetapi di hutan-hutan sekunder bekas areal Hak Pengusahaan Hutan 
(HPH) dan lahan terdegradasi. Oleh karena itu, secara umum perusahaan tidak terkena 
kewajiban yang terkait Kriteria RSPO 7.3. 
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(2) Karena penanaman baru terakhir dilakukan PT BAP pada tahun 2005, tidak terdapat 
rekaman peta rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuai identifikasi NKT. Yang 
ada adalah peta perkembangan penanaman. Identifikasi awal NKT di lokasi konservasi 
PT BAP telah dilakukan pada bulan Desember 2005, bekerjasama dengan Yayasan 
World Wildlife Fund (WWF) Indonesia.     

3.4.2.3. Nilai Konservasi Tinggi 5 (NKT5)

Komponen NKT5 merujuk pada suatu kawasan hutan yang sangat diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal. Masyarakat sekitar yang terdekat dan 
berbatasan langsung dengan PT BAP adalah Desa Rungau Raya yang merupakan pecahan 
dari Desa Asam Baru yang berdiri sejak 2007.

Menurut penuturan sejumlah tetua Desa Asam Baru, ketika daerah di sekitar Desa Rungau 
Raya (dulu Asam Baru) masih berupa hutan, kawasan tersebut merupakan sumber mata 
pencaharian penduduk setempat. Dulu masyarakat sekitar berladang, menanam karet, 
mencari hasil hutan, mencari/menangkap ikan, berburu, dan mencari kayu sebagai bahan 
bangunan dan kayu bakar di sana. Kemudian, ketika perusahaan HPH masuk ke kawasan 
tersebut mata pencaharian sebagian masyarakat berubah menjadi buruh perusahaan atau 
mencari kayu untuk dijual ke perusahaan. Kayu menjadi salah satu sumber penghasilan 
penting bagi masyarakat karena mempunyai nilai ekonomi tinggi. Namun demikian, sebagian 
masyarakat masih bertahan dengan mata pencaharian lama dengan berladang, menanam 
karet, mencari hasil hutan ikutan, menangkap ikan, serta berburu dan menjual sebagian 
hasil usahanya ke camp HPH di Sebabi.    

Seiring dengan masuknya perkebunan kelapa sawit, khususnya PT BAP pada tahun 1995, 
sebagian penduduk lokal mengubah mata pencahariannya menjadi buruh perkebunan 
dan membuka berbagai macam usaha (seperti warung sembako, jasa angkutan TBS, jasa 
perbengkelan, warung makan), dan sebagian masih tetap berladang dan menanam karet.  

Kawasan hutan yang digunakan PT BAP untuk perkebunan kelapa sawit sebagian merupakan 
kawasan hutan sekunder bekas HPH dan sebagian kecil lahan perladangan dan kebun karet 
masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kawasan tersebut bukan merupakan 
kawasan hutan yang sangat diperlukan sebagai sumber kebutuhan dasar penduduk lokal. Ini 
sesuai dengan temuan Yayasan WWF Indonesia (2005) yang menyatakan bahwa komponen 
NKT5 tidak teridentifikasi di kawasan tersebut.

Harus diakui bahwa hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah penelitian 
ini telah berdampak pada berkurangnya lahan masyarakat sebagai sumber penghasilan 
mereka. Khusus untuk wilayah sekitar PT BAP, terutama di sebelah kiri ruas jalan raya 
Sampit-Pangkalan Bun, kondisi hutan sekunder dan perkebunan karet rakyat masih terjaga. 
Areal perkebunan PT BAP sebelah selatan dibatasi oleh jalan raya tersebut dan tidak ada 
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rencana pengembangan hingga ke seberang jalan, sehingga masih banyak masyarakat 
Desa Rungau Raya dan Desa Asam Baru yang bertani, khususnya perkebunan karet dan 
kelapa sawit yang mulai dikembangkan sebagian masyarakat secara swadaya. Kebutuhan 
kayu bakar masyarakat tampaknya masih dapat dipenuhi oleh hutan sekunder yang tersisa, 
namun kebutuhan kayu bangunan tampaknya sudah tidak dapat dipenuhi. Karena itu, untuk 
membangun rumah, sebagian masyarakat harus membeli kayu dari toko kayu. 

Bagi sebagian masyarakat yang tidak lagi menjadi petani, kebutuhan pokok mereka diperoleh 
dengan membeli dari toko/warung yang ada di sekitarnya maupun di kota-kota terdekat. 
Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil diskusi dengan masyarakat serta wawancara 
dengan tokoh dan pemimpin masyarakat setempat diketahui bahwa masyarakat di sekitar 
PT BAP saat ini tidak lagi tergantung pada alam dan hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
mereka. Pola hidup mereka kini lebih berorientasi pada pasar dan uang. Semua kebutuhan 
baik primer, sekunder maupun tersier dengan mudah dapat dipenuhi karena banyak toko/
warung setempat yang menyediakan kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan di 
atas, saat ini lebih banyak penduduk yang berprofesi sebagai buruh dan pedagang dibanding 
sebagai petani maupun penangkap ikan. Bahkan, tidak ada lagi penduduk yang berprofesi 
sebagai pencari hasil hutan ikutan maupun berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
sehari-hari.  

Gambar 3.43. Kebun karet dan tanaman padi ladang tumpang sari milik masyarakat 
Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Saluluk, Kabupaten Seruyan

Tanggung jawab sosial perusahaan terkait pengembangan ekonomi lokal masih terbatas 
pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sebagai karyawan perusahaan dan 
kontrak kerjasama pengangkutan TBS bagi masyarakat yang memiliki truk. Sementara itu, 
upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal di bidang pertanian, 
perkebunan, dan kehutanan belum ada.  
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3.4.2.4. Nilai Konservasi Tinggi 6 (NKT6)

Komponen NKT6 merujuk pada kawasan hutan yang sangat diperlukan oleh komunitas 
lokal untuk mempertahankan identitas kultural maupun religi/kepercayaan mereka. Kawasan 
ini dapat berupa hutan yang secara adat dianggap sakral dan dilindungi oleh hukum adat 
karena dipercaya sebagai makam tetua suku, hutan tempat tumbuhan dan binatang yang 
dianggap penting terkait agama dan kepercayaan mereka, dan hutan yang dianggap sakral 
karena alasan lainnya. 

Sebagian besar penduduk lokal merupakan Suku Dayak dan sebagian besar beragama 
Islam (lebih dari 90% penduduk Desa Rungau Raya dan Desa Asam Baru beragama Islam). 
Oleh karena itu, di kedua desa tersebut secara umum tidak ditemukan tempat-tempat yang 
dianggap keramat karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran/akidah Islam. Selain itu, menurut 
pengakuan Sekretaris Desa Asam Baru dan Kepala Desa Rungau Raya serta tetua desa 
yang terlibat dalam proses ganti rugi lahan, tidak ada klaim atas lahan atau kawasan hutan 
yang terkait dengan kepentingan adat, budaya, dan kepercayaan masyarakat setempat. 
Proses kompensasi atas lahan masyarakat yang dianggap sakral dan termasuk dalam HGU 
PT BAP sudah selesai dan sampai saat ini tidak ada klaim atas lahan tersebut.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tempat-tempat yang dianggap 
keramat tidak ditemukan, tidak ada hutan adat, dan tidak ada kawasan hutan yang disakralkan 
oleh masyarakat. Dengan demikian, komponen NKT6 di areal PT BAP tidak teridentifikasi. 
Hal ini sesuai dengan temuan Yayasan WWF Indonesia tahun 2005.   

3.4.2.5. Kriteria RSPO 7.5

Temuan lapangan terkait Kriteria RSPO 7.5 adalah sebagai berikut:

(1) Penanaman baru terakhir kali dilakukan oleh PT BAP pada tahun 2005. Tidak ada 
penanaman di atas lahan masyarakat lokal, kecuali jika lahan sudah diserahkan ke 
perusahaan melalui proses ganti rugi resmi dan berkekuatan hukum karena didukung 
dokumen formal yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai yang cukup 
dan disaksikan oleh pejabat desa dan kecamatan.  

(2) Tidak ada masyarakat yang menyatakan keberatan atas kegiatan penanaman baru 
ataupun perluasan kebun yang dilakukan oleh perusahaan. 

(3) PT BAP telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 
bekerjasama dengan PT Shantika Mitra Wiguna pada tahun 1997. Dalam dokumen 
Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang dihasilkan, terdapat dampak positif 
penting di bidang sosial dan ekonomi, yaitu PT BAP turut menyediakan kesempatan 
kerja dan peluang usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, dalam 
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dokumen ANDAL tersebut tidak dilaporkan dampak negatif bidang sosial ekonomi terkait 
keberadaan PT BAP bagi masyarakat sekitar. 

(4) Menurut penuturan ketua BPD Desa Asam Baru, sebelum melaksanakan penanaman 
baru PT BAP telah melakukan sosialisasi. Karena kegiatan sosialisasi tersebut sudah 
cukup lama, tidak ditemukan rekaman kegiatan sosialisasi tersebut di tingkat desa. 
Sementara itu, menurut keterangan manajemen tidak terdapat dokumen sosialisasi 
di tingkat perusahaan. Berdasarkan wawancara dengan tokoh-tokoh desa setempat 
serta hasil DKF di 3 desa sampel, secara umum masyarakat dapat menerima rencana 
pembukaan usaha perkebunan dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

(5) Sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan Kriteria RSPO 2.3, rekaman 
kesepakatan ganti rugi lahan berikut dokumennya disimpan oleh manajemen perusahaan. 
Namun, masyarakat bekas pemilik lahan maupun Kantor Desa tidak mempunyai salinan 
dokumen tersebut. Dalam dokumen SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan SMART dengan 
nomor SOP/NP/SMART/VII/D&L002 revisi kedua tanggal 1 Juli 2010, poin 7-b halaman 
9 menyatakan “....... Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi lengkap dibuat dalam 3 (tiga) 
rangkap asli, dengan perincian: 

(a) Rangkap 1 (pertama) diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 
saat permohonan Sertifikat HGU sebagai bukti perolehan lahan, 

(b) Rangkap ke 2 (dua) disimpan oleh Central Legal untuk menghindari gugatan ulang 
dari masyarakat, 

(c) Rangkap ke 3 (tiga) diserahkan kepada Pemilik Tanah/Tanam Tumbuh dan D&L 
menyimpan fotocopy berkas ganti rugi Tanah/Tanam Tumbuh.    

PT BAP tidak menyalahi SOP proses ganti rugi dan penyerahan lahan yang dibuat tahun 
2010 karena semua proses ganti rugi dan akuisisi lahan telah selesai sebelum 2010.

3.4.2.6. Kriteria RSPO 7.6

Temuan di lapangan terkait Kriteria RSPO 7.6 adalah sebagai berikut:

(1) Prosedur identifikasi pihak yang berhak menerima kompensasi diawali dengan 
sosialisasi kepada masyarakat setempat dengan mengundang seluruh masyarakat 
dalam pertemuan di Kantor Desa dengan dihadiri perwakilan dari perusahaan dan para 
pejabat/aparat desa. Perusahaan menginformasikan atau menyosialisasikan bahwa 
pihaknya mempunyai izin dan hak pengusahaan lahan (HGU) untuk membuka usaha 
perkebunan kelapa sawit di wilayah desa tersebut. Perusahaan menjelaskan jika ada 
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lahan yang termasuk dalam HGU, kompensasi akan diberikan jika masyarakat yang 
berhak atas tanah tersebut menyerahkannya. Namun jika masyarakat yang berhak tidak 
bersedia menyerahkan lahannya, perusahaan tidak akan memaksa.

(2) Pihak perusahaan bersama pejabat/aparat desa dan kecamatan menetapkan atau 
membuat kesepakatan mengenai besarnya patokan nilai kompensasi lahan dan tanam 
tumbuh yang terdapat di atasnya. Rekaman atau dokumen proses negosiasi tidak ada 
karena pada waktu itu dokumentasi proses negosisasi dianggap tidak penting. Tetapi, 
rekaman pembayaran kompensasi ada dan disimpan di bagian D&L.

(3) Tidak terdapat perwakilan yang ditunjuk oleh masyarakat sendiri dalam proses negosiasi 
patokan nilai kompensasi atas hak tradisional mereka.

(4) Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas lahan dalam perluasan kebun diberi 
kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan, misalnya 
dengan menjadi karyawan, menjalin kontrak kerjasama pengangkutan TBS, dan 
lain-lain. Khusus masalah akses, pemanfaatan infrastruktur jalan perusahaan untuk 
masyarakat umum sangat terbatas. Menurut penjelasan manajemen perusahaan, hal 
ini untuk menjamin keamanan perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya 
pencurian TBS, penjarahan, dan lain-lain. Terkait dengan pembatasan pemanfaatan jalan 
perusahaan itu, masyarakat sekitar, khususnya yang mempunyai lahan/usaha (ladang 
atau tanaman karet dan kelapa sawit) di sekitar lokasi perusahaan, kini mengalami 
kesulitan untuk pergi ke kebunnya karena perusahaan membangun parit pringgan yang 
cukup lebar dan dalam yang membatasi lahan perusahaan dengan lahan masyarakat. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, telah dibuat kesepakatan antara perusahaan dan 
masyarakat sekitar bahwa perusahaan akan membantu membangun/membuatkan jalan 
di lahan masyarakat.

(5) Rekaman hasil negosiasi dan pembayaran kompensasi didokumentasikan oleh 
perusahaan, namun hal itu tidak tersedia untuk umum. Dokumentasi tersebut tersedia 
secara terbatas bagi pihak-pihak yang dengan alasan tertentu membutuhkan dokumen 
tersebut, misalnya penelitian, proses hukum, dan sebagainya. Khusus untuk klaim 
masyarakat yang ditempuh melalui jalur hukum, terdapat dokumen berupa salinan 
putusan Pengadilan Negeri Sampit dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan 
Tengah yang keduanya menolak gugatan.  
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3.4.2.7. Dampak Sosial Ekonomi 

3.4.2.7.1. Dampak Sosial

(1) Proses interaksi 

Kehadiran PT BAP pada tahun 1995 untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Desa 
Asam Baru dan sekitarnya, menurut keterangan aparat dan sesepuh desa, secara umum 
tidak menimbulkan permasalahan sosial. Karena waktu itu masyarakat setempat belum 
begitu mengenal perkebunan kelapa sawit, perusahaan masuk dengan cara yang baik 
dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menjelaskan ganti rugi untuk lahan 
masyarakat yang termasuk dalam HGU perusahaan, serta membuka peluang usaha atau 
kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.   

Penggunaan lahan yang menyangkut kepemilikan lahan tradisional oleh PT BAP sejak 
pembukaan kebun sampai tahun 2008 tidak pernah menyebabkan konflik dengan masyarakat 
sekitar. Proses ganti rugi dilakukan dengan cara negosiasi dan tanpa paksaan dengan 
difasilitasi oleh aparat/pimpinan desa dan kecamatan. Barulah pada tahun 2009 muncul 
konflik antara perusahaan dengan seorang warga Desa Rungau Raya yang merasa dirugikan 
atas akuisisi lahan seluas 1.600 Ha oleh PT BAP. Sengketa ini tidak dapat diselesaikan 
melalui musyawarah dan diproses di pengadilan, yang akhirnya menolak gugatan warga 
tersebut baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat banding di Pengadilan Tinggi.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang diawali dengan persiapan lahan, penanaman, 
dan perawatan tanaman muda membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Kebutuhan 
tersebut tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh tenaga kerja dari masyarakat lokal. Sebagian  
masyarakat lokal tidak tertarik untuk bekerja di perusahaan perkebunan karena masih banyak 
alternatif pekerjaan yang lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Mereka tidak 
terbiasa untuk bekerja dengan target tertentu dan aturan yang mengikat. Oleh karena itu, 
perusahaan banyak mempekerjakan pekerja dari luar daerah dan para transmigran di sekitar 
perusahaan.      

Gambar 3.44. Parit pringgan pembatas lahan perusahaan dengan lahan masyarakat 
dan jalan akses masyarakat yang pembangunannya dibantu oleh perusahaan
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Kehadiran para pekerja perkebunan dari luar daerah dan pendatang lain yang mencoba 
peruntungan dengan membuka usaha di desa-desa di sekitar perusahaan ternyata tidak 
menimbulkan konflik dengan penduduk lokal. Bahkan, yang terjadi adalah interaksi sosial 
yang cukup baik. Sebagai contoh, kehadiran seorang pendatang dari Jawa Tengah di Desa 
Rungau Raya pada tahun 1998 yang turut mengembangkan usaha perkebunan karet secara 
swadaya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lokal. Bahkan, sekarang ia dianggap 
sebagai salah satu tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh di desa tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa keberadaan PT BAP di daerah ini tidak memicu timbulnya konflik sosial, 
baik antara perusahaan dan masyarakat maupun antara masyarakat lokal dan pendatang.

Banyaknya perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah beberapa tahun terakhir 
berdampak terhadap semakin tingginya harga lahan di daerah ini. Sebagai contoh, pada 
tahun 2010, nilai lahan di Kecamatan Hanau dan Kecamatan Danau Saluluk di tepi jalur 
Sampit-Pangkalan Bun telah mengalami peningkatan 10 kali lipat jika dibandingkan nilai 
lahan yang sama di tahun 2004–2005. Semakin langka dan semakin tingginya nilai lahan di 
daerah itu berpotensi memicu konflik sosial.  

(2) Organisasi Sosial dan Struktur Sosial

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit telah 
membuka akses bagi penduduk di daerah terpencil dan pedalaman. Terbukanya akses ini 
selanjutnya membawa berbagai perubahan sosial dan ekonomi, bahkan budaya dan orientasi 
hidup. Demikian pula, kehadiran PT BAP di Kabupaten Seruyan membawa perubahan 
organisasi dan struktur sosial di wilayah sekitarnya.

Sebagai contoh, Desa Rungau Raya sebelumnya hanya merupakan dusun dengan jumlah 
penduduk yang tidak terlalu banyak dan berpencar-pencar. Namun, sejalan dengan 
perkembangan daerah tersebut sebagai dampak kehadiran perkebunan kelapa sawit di 
sekitarnya, jumlah penduduknya semakin banyak. Oleh karena itu, pada tahun 2007 Dusun 
Rungau berubah menjadi Desa Rungau Raya dengan 2 Rukun warga (RW) dan 6 RT dan 
terpisah dengan desa induk, yaitu Desa Asam Baru. 

Perubahan organisasi dan struktur sosial sangat dipengaruhi oleh perkembangan wilayah. 
Pengembangan wilayah telah mengubah Dusun Rungau menjadi Desa Rungau Raya 
terpisah dari Desa Asam Baru sebagai desa induknya. Pengembangan wilayah di desa ini 
terjadi karena keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan, termasuk PT BAP, dan 
akses jalan raya Trans-Kalimantan lintas Sampit-Pangkalan Bun Km 92-115 yang membelah 
Desa Rungau Raya.

Banyaknya kesempatan kerja dan peluang usaha berdampak pula terhadap kelas atau strata 
sosial masyarakat sekitar, terutama dilihat dari tingkat kesejahteraannya. Jika dilihat dari 
kondisi rumah yang sebagian besar sudah permanen (bangunan beton) dan semipermanen, 
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kepemilikan kendaraan bermotor, dan kepemilikan barang-barang sekunder maupun tersier 
lainnya (seperti radio, televisi, parabola, dll.), secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat 
di sekitar PT BAP, khususnya di Desa Rungau Raya, termasuk cukup baik. Bahkan, beberapa 
rumah tangga yang mempunyai usaha pengangkutan TBS, toko sembako, dan warung 
makan dapat digolongkan kelas ekonomi menengah ke atas.

(3) Institusi Sosial

Secara langsung maupun tidak, keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit akan 
berdampak pada institusi sosial di mana perusahaan itu berada. Keberadaan perusahaan-
perusahaan perkebunan akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan 
masyarakat di sekitarnya. Misalnya, penggunaan lahan oleh perusahaan berpeluang 
menimbulkan potensi konflik, baik antara masyarakat dan perusahaan atau antar warga 
masyarakat itu sendiri.

Peran institusi sosial baik formal maupun nonformal menjadi sangat penting dalam rangka 
mencari solusi ketika terjadi konflik. Institusi sosial formal di tingkat desa yang dianggap 
merupakan representasi masyarakat desa adalah BPD. Peran ketua BPD sangat penting 
ketika masyarakat di sekitar perusahaan merasa dirugikan oleh perusahaan perkebunan 
kelapa sawit di wilayahnya. Dari hasil wawancara dengan kepala BPD Rungau Raya, BPD 
Asam Baru, dan BPD Sumber Makmur, dapat disimpulkan bahwa peran BPD di ketiga desa 
tersebut pada tahun 2009–2010 semakin penting karena meningkatnya potensi konflik antara 
masyarakat dan perusahaan, khususnya dengan PT BAP. Harapan masyarakat di sekitar PT 
BAP yang paling menonjol adalah agar perusahaan membantu membangun kebun plasma.

Berdasarkan hasil DKF, khususnya di Desa Rungau Raya, dapat dikemukakan bahwa dampak 
keberadaan PT BAP terhadap kelembagaan rumah tangga (seperti kehidupan keluarga, 
sumber pendapatan rumah tangga, pendidikan, dan lain-lain) secara umum lebih bersifat 
positif dibanding negatif. Misalnya, sekitar 80% dari sumber penghasilan rumah tangga di 
desa itu secara langsung maupun tidak langsung bersumber dari PT BAP. Demikian pula, 
di bidang pendidikan, adanya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Binasawit turut mempermudah akses masyarakat sekitar terhadap pendidikan, minimal 
hingga SMP. Sementara itu, dampak PT BAP terhadap institusi sosial di Desa Asam Baru 
dan Desa Sumber Makmur tidak terlalu dominan, karena selain PT BAP banyak perusahaan 
perkebunan sawit lain yang membuka perkebunan di dekat kedua desa tersebut.

(4) Persepsi Diri dan Perilaku Sosial  

Sebagian besar masyarakat Desa Rungau Raya beranggapan kehadiran PT BAP secara 
umum memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Hal ini karena dengan adanya 
perusahaan tersebut terbuka kesempatan kerja dan peluang usaha yang cukup besar. Namun, 
akhir-akhir ini sebagian masyarakat merasa terganggu sejak perusahaan membangun parit 
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lebar yang menghambat akses menuju lahan mereka yang bersebelahan dengan kebun. 
Sementara itu, masyarakat Desa Sumber Makmur (Desa Sebabi Trans) menyatakan 
dulu PT BAP merupakan salah satu sumber penghasilan utama mereka, di mana mereka 
menjadi buruh tanam, buruh pemeliharaan tanaman, dan lain-lain. Namun, setelah banyak 
perkebunan kelapa sawit beroperasi di sekitar desa mereka, banyak penduduk Desa Sumber 
Makmur beralih ke perkebunan baru tersebut karena pertimbangan lokasi yang lebih dekat. 
Secara umum mereka berpendapat kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit di 
wilayah itu lebih banyak memberikan dampak positif dibanding dampak negatif. Hal itu juga 
ditemui di kalangan masyarakat Desa Asam Baru yang lokasinya relatif jauh dari PT BAP. 
Masyarakat desa ini juga menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut membuka 
banyak kesempatan kerja dan peluang usaha bagi mereka.     

Ditinjau dari segi perilaku sosial, semakin banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di 
lokasi penelitian menunjukkan bahwa secara komunal, masyarakat semakin mudah tersulut 
emosinya. Hal ini terindikasi dari banyaknya kejadian demonstrasi. Bahkan, ada beberapa 
demonstrasi yang bersifat destruktif, seperti pemasangan portal di jalan masuk perusahaan. 
Khusus untuk PT BAP, kasus demonstrasi semacam itu pernah ada tetapi tidak terlalu besar, 
yaitu kasus demonstrasi yang mendukung salah seorang warga Desa Rungau Raya yang 
mengklaim lahannya yang diakuisisi oleh PT BAP seluas 1.600 Ha.

Banyaknya perkebunan kelapa sawit di wilayah penelitian yang menyebabkan lahan semakin 
mahal dan langka ternyata berdampak pula pada perilaku sosial masyarakat. Secara 
individu, masyarakat semakin mementingkan diri mereka sendiri dan kurang memperhatikan 
kepentingan umum.  

3.4.2.7.2. Dampak Ekonomi

PT BAP secara langsung maupun tidak telah membantu perkembangan ekonomi khususnya 
di wilayah sekitar perusahaan, dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, 
menciptakan peluang usaha, membantu memperbaiki infrastruktur penunjang perekonomian 
yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(1) Kesempatan Kerja

Sampai tahun 2010, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan PT BAP adalah 3.079 orang 
yang terdiri atas pegawai/karyawan kantor 743 orang dan karyawan lapangan 2.336 orang. 
Memang tidak semua karyawan tersebut berasal dari masyarakat lokal; bahkan jika dilihat 
dari asalnya, sebagian besar (+/- 80%) adalah masyarakat pendatang. Meski demikian, 
secara administratif karyawan pendatang tersebut saat ini sebagian besar sudah tercatat 
sebagai penduduk desa terdekat. Sebagai contoh, Desa Rungau Raya yang merupakan 
desa terdekat dengan PT BAP mempunyai penduduk sebanyak 6.203 orang, terdiri atas 
1.500 orang penduduk lokal dan 4.703 orang penduduk pendatang, pada tahun 2010.
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Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa dan Ketua BPD Rungau Raya, penduduk 
lokal yang tercatat sebagai pekerja di PT BAP adalah sekitar 40%. Namun jika dilihat dari 
sumber pendapatan rumah tangga, hampir 80% penduduk memperoleh pendapatan yang 
bersumber dari perusahaan perkebunan tersebut. Rendahnya keterlibatan penduduk lokal 
sebagai karyawan PT BAP, khususnya karyawan lapangan, bukan karena perusahaan 
membatasi atau tidak menerima mereka sebagai karyawan. Tetapi, hal itu lebih disebabkan 
minat penduduk lokal untuk menjadi karyawan lapangan relatif rendah. Hal ini mungkin 
diakibatkan oleh masih banyaknya alternatif pekerjaan atau sumber pendapatan lain 
yang menurut penduduk lokal lebih menarik dan tidak terlalu mengikat. Pada prinsipnya, 
perusahaan tidak membatasi karyawan berdasarkan asal-usul karyawan; yang penting jika 
mereka dapat memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan, mereka akan diterima 
sebagai karyawan.

(2) Peluang Usaha

Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian juga membuka 
berbagai peluang usaha bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini mencakup, sebagai contoh, 
kontrak pengangkutan TBS, kontrak pengangkutan crude palm oil (CPO), warung sembako, 
warung makan, warung bakso atau mie ayam, bengkel mobil atau sepeda motor, dan 
pasar kaget setiap hari gajian yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat sekitar 
maupun bagi karyawan kebun dan keluarganya. Berdasarkan informasi dari aparat Desa 
Rungau Raya, terdapat 6 orang yang menjalin kontrak kerjasama dengan PT BAP dalam 
pengangkutan TBS (dengan masing-masing armada sebanyak 3 truk), 16 warung sembako, 
16 warung makan (termasuk warung bakso atau mie ayam), dan 11 buah bengkel.

Gambar 3.45. Berkembangnya kesempatan usaha di Desa Rungau Raya yang 
menunjukkan perkembangan perekonomian sebagai dampak keberadaan PT BAP

Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar PT BAP (khususnya di Desa 
Rungau Raya) cukup baik. Ini terlihat dari beberapa indikator, antara lain: kondisi perumahan 
masyarakat sebagian besar sudah permanen dan semipermanen, sekitar 60% rumah 
tangga memiliki kendaraan bermotor (minimal sepeda motor), lebih dari 80% rumah tangga 
menggunakan telepon genggam sebagai sarana komunikasi. Perbaikan tingkat kesejahteraan 
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penduduk ini dimungkinkan karena akses transportasi yang lancar dan banyaknya peluang 
usaha bagi masyarakat sebagai dampak keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, 
termasuk pabrik pengolahan kelapa sawit, di daerah ini.

Dampak PT BAP terhadap perkembangan infrastruktur publik sudah ada, namun masih sangat 
terbatas. Infrastruktur yang dibangun oleh perusahaan umumnya hanya untuk keperluan 
perusahaan sendiri. Sebagai gambaran, penggunaan jalan yang dibangun perusahaan 
sangat terbatas, demikian pula penerangan listrik dan air bersih. 

Terkait dengan infrastruktur listrik dan air bersih, ada kasus yang cukup memprihatinkan. 
Pada tahun 2000 PT BAP membangun sebuah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
yang dilengkapi ruang rawat inap, rumah dokter, rumah perawat dan bidan, serta generator 
di Desa Rungau Raya. Namun, pada tahun 2010 Puskesmas tersebut tidak beroperasi lagi 
dan seluruh kegiatan dan pelayanan kesehatan masyarakat dipindahkan ke Puskesmas 
Induk Desa Asam Baru. Menurut keterangan beberapa staf dan pimpinan Puskesmas Induk 
Asam Baru, hal itu disebabkan oleh tidak adanya listrik dan kesulitan untuk memperoleh air 
bersih. Biaya operasional penggunaan generator untuk operasional Puskesmas waktu itu 
dirasa terlalu berat, terutama terkait penyediaan bahan bakar. 

3.4.2.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

(1) Bidang Pendidikan

Kepedulian PT BAP terhadap pendidikan anak-anak karyawan dan anak-anak masyarakat 
umum di desa sekitar perusahaan cukup tinggi. Ini terbukti dengan pembangunan SD 
Binasawit sejak tahun 1996 dan SMP Binasawit sejak tahun 2000 di SRGE. Pada tahun 
ajaran 2010/2011, jumlah murid SD Binasawit adalah 191 orang, sementara jumlah murid 
SMP Binasawit mencapai 220 orang.   

Semua guru dan petugas sekolah berstatus karyawan perusahaan, sehingga seluruh 
gaji dan tunjangan guru serta petugas sekolah menjadi tanggungan perusahaan, kecuali 
tunjangan profesi (sertifikasi) yang diberikan oleh pemerintah meski masih terbatas. Pada 
tahun 2010 baru 2 guru di SD Binasawit yang memperoleh tunjangan sertifikasi, sementara 
di SMP Binasawit baru 1 orang. Pada tahun 2010 jumlah guru SD Binasawit adalah 10 orang 
(termasuk kepala sekolah) dan petugas sekolah (tata usaha, tukang kebun, dan penjaga 
sekolah) sebanyak 4 orang. Sementara itu, jumlah guru SMP Binasawit adalah sebanyak 10 
orang (termasuk kepala sekolah) dan 1 orang petugas tata usaha. 



Temuan Lapangan

134

PT Binasawit Abadi Pratama

Sebelum ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, semua biaya operasional 
sekolah dibiayai oleh perusahaan dan masyarakat melalui komite sekolah. Setelah ada dana 
BOS, perusahaan masih tetap memberikan bantuan operasional sesuai dengan kebutuhan 
operasional sekolah. Bantuan operasional yang masih diberikan rutin oleh perusahaan 
sampai saat ini adalah bahan bakar untuk generator listrik. Selain itu, perusahaan memberikan 
bantuan pemeliharaan bangunan, training guru, dan peralatan sekolah, seperti komputer, 
peralatan laboratorium, dan buku-buku pelajaran. Fasilitas lain yang disediakan perusahaan 
di SD dan SMP Binasawit adalah kendaraan angkutan sekolah, khususnya bagi anak-anak 
karyawan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi siswa lain untuk ikut jika angkutan 
tersebut melewati mereka.

Selain SD dan SMP Binasawit, PT BAP juga memberikan bantuan pada sekolah-sekolah di 
desa sekitar, berupa honor beberapa guru di SD di Desa Rungau Raya dan Desa Sebabi, 
bantuan fasilitas SD di Desa Rungau Raya, serta bantuan alat berat untuk pembuatan tapak 
dan perataan jalan dan halaman sekolah SD di Desa Rungau Raya. Bentuk lain implementasi 
TJSP bidang pendidikan oleh PT BAP adalah penerimaan mahasiswa magang dan praktik 
lapangan dari berbagai perguruan tinggi. Sebagai contoh, pada Februari–Juni 2010 PT BAP 
menerima mahasiswa magang dari INSTIPER Yogyakarta. 

(2) Bidang Kesehatan

Beberapa tahun terakhir implementasi TJSP di bidang kesehatan oleh PT BAP sangat terbatas. 
Kegiatan nyata yang dilakukan pada tahun 2010 hanya berupa bantuan biaya pengobatan 
di desa Sebabi pada bulan Mei dan biaya kesehatan mahasiswa magang INSTIPER selama 
4 bulan (Februari–Juni 2010).   

Khusus untuk karyawan PT BAP dan keluarganya, pelayanan kesehatan diberikan secara 
cuma-cuma (gratis) di poliklinik perusahaan yang juga dilengkapi dengan fasilitas ruang 
rawat inap. Poliklinik tersebut dipimpin oleh 1 orang dokter yang dibantu 2 orang perawat, 
1 orang bidan, dan 1 orang petugas tata usaha. Jika ada karyawan atau keluarganya yang 

Gambar 3.46. SD dan SMP Binasawit yang dibangun oleh Yayasan 
Pendidikan Binasawit di bawah manajemen PT BAP di Desa Rungau Raya, 
Kecamatan Danau Saluluk, Kabupaten Seruyan
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sakit dan tidak dapat ditangani oleh poliklinik, hal itu akan dirujuk ke rumah sakit terdekat 
ataupun rumah sakit yang sesuai dengan biaya pertanggungan oleh perusahaan.   

(3) Pengembangan Ekonomi Lokal

Implementasi TJSP PT BAP dalam pengembangan ekonomi lokal masih terbatas pada kontrak 
kerjasama pengangkutan TBS dengan masyarakat sekitar perusahaan yang memiliki usaha 
pengangkutan atau armada truk. Nilai nominal dari kerjasama pengangkutan TBS tersebut 
cukup besar dan secara tidak langsung turut mengembangkan perekonomian di daerah 
tersebut karena faktor multiplier effect dari uang yang beredar. Sebagai contoh, di Desa 
Rungau Raya terdapat 6 orang yang menjalin kontrak kerjasama pengangkutan TBS dengan 
armada truk sebanyak 18 unit. Jika dalam 1 hari rata-rata setiap truk mampu melakukan 
3 kali angkut dengan nilai sewa Rp 250.000 sekali angkut, dalam 1 bulan (25 hari kerja) 
nilai kontrak pengangkutan TBS di Desa Rungau Raya tersebut mencapai Rp 337.500.000. 
Untuk ukuran sebuah desa, nilai nominal ini dapat dikatakan cukup besar, namun usaha ini 
hanya dinikmati secara langsung oleh sebagian kecil dari masyarakat desa tersebut.

Gambar 3.47. Pengangkutan TBS oleh armada angkutan milik masyarakat 
yang bekerjasama dengan PT BAP

Salah satu bentuk TJSP yang bisa dilakukan oleh perusahaan perkebunan dalam 
pengembangan ekonomi lokal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 26 Tahun 2007 adalah membantu membangun kebun plasma sebagai bentuk 
kerjasama kemitraan dengan masyarakat setempat. Namun, dengan belum tuntasnya 
RTRWP Kalimantan Tengah, hampir semua perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah 
belum dapat melaksanakan pembangunan kebun plasma. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-
larut, dapat menimbulkan dampak sosial yang merugikan baik bagi masyarakat maupun 
perusahaan sendiri. Khususnya untuk perkebunan kelapa sawit, hal ini karena masyarakat di 
sekitar perkebunan kelapa sawit sekarang mulai sadar bahwa usaha ini sangat menjanjikan 
karena cepat menghasilkan dan setelah mulai panen (setiap bulan, atau bahkan setiap 2 
minggu sekali) dapat menghasilkan uang. Namun, banyak masyarakat yang tidak mampu 
membangun kebun sendiri karena biaya investasi untuk membangun kebun sawit sampai 
menghasilkan tidak sedikit. Di sisi lain, saat ini banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan 
lagi.   
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Untuk menghindari atau sekurang-kurangnya meminimalisasi potensi gejolak di masyarakat 
karena kecemburuan sosial tersebut, sebaiknya perusahaan perkebunan kelapa sawit 
segera memikirkan dan mencari jalan keluar untuk merealisasikan pembangunan kebun 
plasma. Selain itu, dalam rangka pemberdayaan perekonomian lokal, akan sangat bijak bila 
perusahaan-perusahaan tersebut mengupayakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 
sekitar dan menugaskan pegawai khusus sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 
swasta yang memiliki kapabilitas di bidang pertanian dalam arti luas (termasuk tanaman 
pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan).    

(4) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Publik

Harus diakui bahwa kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit telah berdampak pada 
terbukanya akses transportasi yang berdampak positif bagi perkembangan daerah sekitarnya. 
Namun, harus diakui pula bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan itu berpengaruh 
terhadap kondisi infrastruktur publik, khususnya kerusakan jalan umum, karena tingginya 
intensitas lalu lintas kendaraan yang mengangkut hasil maupun sarana produksi.  

Implementasi TJSP bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik di PT 
BAP selama 2 tahun terakhir (2009–2010) cukup baik. Banyak kegiatan terkait dengan 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik dilakukan perusahaan, seperti 
pembuatan jalan untuk masyarakat di pringgan kebun, pembuatan tapak dan perataan 
halaman pos lalu lintas di Km 109, bantuan pembangunan masjid, bantuan alat berat untuk 
pembuatan tapak dan perataan terminal di Km 115, bantuan alat berat untuk pembuatan dan 
perataan tapak beberapa SD di Rungau Raya (Km 102, Km 107, dan Km 109), membuat 
parit, dan menimbun jalan bekas rawa yang tergenang di Desa Sebabi dan Desa Asam 
Baru.    

(5) Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan

Partisipasi PT BAP dalam peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan secara umum 
cukup besar. Berdasarkan data dan informasi dari pihak perusahaan, banyak kegiatan dalam 
rangka peringatan hari besar nasional/daerah dan keagamaan pada tahun 2010 yang dibantu, 
antara lain: bantuan dana untuk kegiatan HUT RI ke-65 di Desa Asam Baru, bantuan dana 
untuk Kecamatan Danau Saluluk dalam rangka Hari Gotong Royong se-Kalimantan Tengah, 
bantuan dana untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Kabupaten Seruyan, 
dan bantuan dana untuk pesta panen di Desa Asam Baru.
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(6) Partisipasi dalam Situasi Darurat

Situasi darurat atau musibah yang melanda masyarakat sering terjadi di sekitar PT BAP, 
yaitu meluapnya Sungai Seruyan yang mengakibatkan banjir di desa-desa sekitar sungai 
tersebut. Menurut aparat dan tetua Desa Asam Baru, salah satu desa yang terletak di pinggir 
Sungai Seruyan, banyaknya perusahaan perkebunan yang beroperasi di sekitar Sungai 
Seruyan dan anak-anak sungainya berdampak pada terjadinya banjir di desa-desa sekitar. 
Pada tahun 2010 saja tercatat lebih dari 3 kali banjir besar di Desa Asam Baru.

Sebagai salah satu perkebunan kelapa sawit yang lokasinya terletak di sekitar Sungai 
Seruyan, ketika terjadi banjir akibat meluapnya Sungai Seruyan pada tahun 2010 PT BAP 
merasa bertanggung jawab untuk meringankan penderitaan masyarakat sekitar, yaitu di 
Desa Asam Baru dan Desa Panimba Raya. PT BAP memberikan bantuan sembako berupa 
beras dan mie instan senilai lebih dari Rp 18 juta. Selain itu, sebagai salah satu bentuk 
kepedulian sosial, PT BAP juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dalam 
bentuk penjualan minyak goreng murah.

(7) Pelestarian Lingkungan

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam pelestarian lingkungan, 
PT BAP membangun kawasan konservasi seluas 667 Ha di sepanjang bantaran Sungai 
Rungau yang termasuk dalam lokasi kebunnya. Hal itu dilakukan dengan penanaman dan 
pemeliharaan tumbuhan serta satwa yang ada di wilayah tersebut. 

Untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi tersebut, perusahaan melarang semua 
pihak yang tidak berkepentingan memasuki kawasan konservasi tersebut, melakukan 
penanaman pohon kayu dan pohon buah-buahan untuk menyediakan makanan bagi satwa, 
dan menyediakan kebun bibit untuk tanaman konservasi.

Gambar 3.48.  Area konservasi dan pembibitan tanaman untuk konservasi di PT 
BAP
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Rangkuman Kegiatan TJSP Tahun 2008–2011 PT BAP disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Kegiatan TJSP PT BAP Tahun 2008–2010

No Kegiatan Sosial Lokasi Waktu
Pendidikan
1 Bantuan honor guru SD Sebabi  Desa Sebabi Januari–Desember 

2008

2 Bantuan fasilitas SD Rungau Raya 
Km 102 Desa Rungau Raya September 2009

3 Honorarium guru SD Sebabi Desa Sebabi Januari–Desember 
2009

4 Honorarium guru SD Rungau Raya 
Km 102 Desa Rungau Raya Oktober–

Desember 2009

5 Bantuan rehabilitasi gedung SD dan 
SMP Binasawit Desa Rungau Raya 2009

6 Honorarium guru SD Rungau Raya 
Km 102 Desa Rungau Raya Januari–

September 2010

7 Bantuan honor guru SD Sebabi Desa Sebabi Januari–
September 2010

8 Magang/PKL mahasiswa INSTIPER 
Yogyakarta Desa Rungau Raya Februari–Juni 

2010

9
Bantuan Operasional SD dan SMP 
Binasawit (BBM untuk genset) dan 
peralatan sekolah 

Desa Rungau Raya 2008–2010

Kesehatan
1 Bantuan pengobatan mahasiswa 

INSTIPER Desa Rungau Raya Februari–Juni 
2010

2 Bantuan pengobatan warga desa Desa Sebabi Mei 2010

Infrastruktur
1 Pembuatan tapak dan perataan 

halaman pos lalu lintas di Km 109 Desa Rungau Raya Oktober 2009

2 Bantuan pembangunan masjid di 
Desa Tanjung Paring Desa Tanjung Paring Mei 2009

3 Pembuatan jalan untuk masyarakat di 
pringgan kebun

Desa Rungau Raya/Asam 
Baru  Km 115

Agustus–
Desember 2009

4 Membuat parit dan menimbun jalan 
eks rawa yang tergenang Desa Sebabi Januari 2010

5
Bantuan alat berat untuk pembuatan 
tapak dan perataan SD Rungau Raya 
Km 109

Desa Rungau Raya Januari–Maret 
2010

6
Membuat parit, menimbun, perataan 
dan pemadatan sepanjang terminal 
KM 115 sampai NHYE

Desa Sebabi Januari–Juni 2010

7
Bantuan alat berat untuk Timbun 
halaman kantor Desa Rungau Raya 
Km 109

Desa Rungau Raya Juni 2010

8 Bantuan Semen untuk pembangunan 
masjid di Desa Rungau Raya Desa Rungau Raya Juni 2010

9 Bantuan alat berat untuk perataan 
jalan di Km 107 dan Km 109 Desa Rungau Raya Juni 2010
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10
Bantuan alat berat untuk pembuatan 
tapak dan perataan terminal di Km 
115 

Desa Rungau Raya September 2010

11
Bantuan alat berat untuk membuat 
parit dan menimbun jalan tembus ke 
KM 115

Desa Asam Baru dan Desa 
Sebabi September 2010

Perayaan Hari Besar
1 Bantuan Dana untuk kegiatan MTQ Kabupaten Seruyan Juni 2010

2 Bantuan dana dalam rangka Hari 
Gotong Royong se–Kalteng Kec. Danau Saluluk Juni 2010

3 Bantuan dana untuk pesta panen di 
Desa Asam Baru Desa Asam Baru Juni 2010

4 Bantuan dana untuk HUT RI ke-65 di 
Desa Asam Baru Desa Asam Baru Agustus 2010

Keadaan Darurat

1
Bantuan sembako untuk korban banjir 
di Desa Asam Baru dan Panimba 
Raya

Kec. Danau Saluluk Juli–September 
2010

Ekonomi

1 Kerjasama pengangkutan janjang 
kosong Desa Asam Baru Januari–Maret 

2009

2 Kerjasama pengangkutan janjang 
kosong Desa Rungau Raya April–Desember 

2009 

3 Kerjasama pengangkutan TBS Desa Rungau Raya, Desa 
Asam Baru 2008–2010

Sumber: Manajemen, PT BAP, 2010

3.4.3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

(1)  Penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT BAP tidak mengurangi hak 
hukum dan hak tradisional masyarakat sekitarnya. Lahan masyarakat yang termasuk 
dalam HGU sepenuhnya telah diganti rugi melalui proses negosiasi dan tidak ada paksaan 
dari pihak mana pun serta disaksikan dan difasilitasi oleh pejabat desa dan kecamatan 
setempat. Ada kasus perselisihan klaim lahan oleh seorang anggota masyarakat Desa 
Rungau Raya yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan terpaksa 
diselesaikan di Pengadilan Negeri Sampit, yang menolak gugatan warga tersebut dan 
diperkuat oleh Pengadilan Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah. 
Dengan demikian, perolehan lahan PT BAP untuk pembangunan perkebunan kelapa 
sawit telah sesuai dengan Kriteria RSPO 2.3.

(2)   Penanaman terakhir dilakukan PT BAP pada tahun 2005 dan tidak ada penanaman 
yang dilakukan pada hutan primer dan kawasan NKT, tetapi hanya di lahan terdegradasi. 
Terkait Kriteria RSPO 7.3 yang berhubungan dengan NKT5 dan NKT6, komponen 
NKT5 dan NKT6 tidak teridentifikasi di wilayah PT BAP dan sekitarnya. Kebutuhan 
pokok sebagian besar masyarakat di sekitar PT BAP tidak lagi bersumber dari hutan 
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dan pertanian, tetapi disediakan oleh pasar. Demikian pula dalam hal adat, budaya, dan 
kepercayaan/religi, masyarakat di sekitar PT BAP tidak berhubungan dengan kawasan 
hutan ataupun tempat-tempat yang dianggap keramat. Hal ini karena sebagian besar 
masyarakat di sana beragama Islam, yang sesuai ajaran agamanya, diharamkan untuk 
memercayai tempat-tempat yang dianggap keramat. Dengan demikian, NKT5 dan 
NKT6 bagi PT BAP tidak relevan lagi.    

(3)    Penanaman terakhir oleh PT BAP tidak dilakukan di atas lahan masyarakat, kecuali 
jika sudah diserahkan pada pihak perusahaan melalui proses ganti rugi secara resmi 
dan berkekuatan hukum. Jika masyarakat lokal dan para pihak lainnya merasa kurang 
sependapat atau keberatan dengan kegiatan penanaman baru tersebut, mereka dapat 
mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri. Namun, 
pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang keberatan dengan kegiatan tersebut. 
Hal ini menunjukkan bahwa penanaman baru tersebut telah sesuai dengan Kriteria 
RSPO 7.5.

(4)   Terhadap lahan masyarakat yang diambil alih oleh perusahaan diberikan kompensasi 
dan setiap pelepasan hak atas lahan masyarakat tersebut disepakati dengan persetujuan 
sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Terdapat rekaman identifikasi dan penilaian 
atas lahan masyarakat yang melibatkan instansi pemerintah setempat, yaitu Camat 
dan Kepala Desa. Demikian pula rekaman proses negosiasi dan rekaman perhitungan 
dan pelaksanaan pembayaran kompensasi tersimpan dengan baik di bagian D&L 
namun dokumen tersebut tidak terbuka untuk umum, kecuali yang memperoleh ijin 
dari pihak manajemen perusahaan. Terhadap masyarakat yang telah mengalihkan hak 
atas lahannya ke perusahaan diberikan kesempatan untuk menjadi karyawan apabila 
yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak manajemen 
perusahaan. Dengan demikian dalam pengambilalihan lahan dan pelepasan hak atas 
lahan untuk pembangunan perkebunan yang dilakukan oleh PT. BAP telah sesuai 
dengan Kriteria RSPO 7.6.     

(5)  Keberadaan PT. BAP dari segi sosial menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak 
positifnya meliputi berkembangnya organisasi dan institusi sosial berupa pemekaran 
desa, dengan terbentuknya Desa Rungau Raya yang semula merupakan dusun di 
bawah Desa Asam Baru, sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk dan 
perekonomian di wilayah tersebut. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kelas 
atau strata sosial masyarakat Desa Rungau Raya yang secara umum tampak lebih 
sejahtera. Di sisi lain, dampak negatifnya adalah emosi warga semakin mudah tersulut 
dan sebagian masyarakat mulai lebih mementingkan diri dibanding kepentingan umum. 
Pada akhirnya, keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang semakin banyak 
meningkatkan potensi konflik antara masyarakat dan perusahaan maupun antar warga 
masyarakat itu sendiri.        
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(6)   Dari segi ekonomi, keberadaan PT BAP secara umum lebih memberikan dampak positif 
dibanding negatif. Dampak positif antara lain adalah tersedianya lapangan kerja bagi 
penduduk lokal dan penduduk pendatang, terbukanya peluang usaha bagi masyarakat 
sekitar, dan meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar. Dampak negatif yang 
dirasakan masyarakat Desa Rungau Raya adalah kecenderungan berkurangnya 
sumber pendapatan masyarakat lokal yang disediakan oleh alam, seperti hasil hutan 
dan tempat masyarakat untuk menangkap ikan.

(7)  Implementasi TJSP PT BAP dalam bidang pendidikan cukup baik, dengan adanya SD 
dan SMP Binasawit yang bernaung di bawah manajemen PT BAP, di mana semua 
guru dan petugas sekolah lain berstatus sabagai karyawan perusahaan. Selain itu, 
pihak perusahaan memberikan bantuan fasilitas sekolah dan bantuan honor bagi 
beberapa guru SD di Desa Rungau Raya dan Desa Sebabi. Namun, implementasi 
TJSP di bidang lain masih relatif rendah. Dalam bidang kesehatan, beberapa tahun 
terakhir tidak ada bantuan kesehatan bagi masyarakat maupun infrastruktur kesehatan 
masyarakat (Puskesmas), kecuali bantuan dana kesehatan untuk warga desa Sebabi 
dan biaya kesehatan untuk mahasiswa INSTIPER yang sedang magang pada tahun 
2010. Di bidang pemberdayaan ekonomi lokal, hal itu masih terbatas pada kontrak 
kerjasama pengangkutan TBS dengan masyarakat yang mempunyai armada angkutan 
truk. Pemberdayaan ekonomi lokal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam 
pembangunan kebun plasma belum dilakukan karena belum tuntasnya RTRWP 
Kalimantan Tengah. Dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, 
peringatan hari besar nasional dan keagamaan, serta penanganan kondisi darurat 
secara umum implementasi TJSP cukup baik.    

3.4.4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

(1) SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan perlu disempurnakan, khususnya poin 6.1 di mana 
sebelum dilakukan prainventarisasi perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat 
sekitar berkenaan dengan rencana pembukaan usaha perkebunan, dan pada poin 
6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6 di mana keterlibatan wakil masyarakat, dalam hal ini BPD, perlu 
ditingkatkan.

(2) Untuk mengurangi potensi konflik dan kecemburuan sosial, disarankan agar PT BAP 
membangun kebun plasma untuk masyarakat sekitar sebagaimana diamanatkan 
Permentan No. 26 tahun 2007, segera setelah RTRWP selesai.
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(3) Keamanan perusahaan akan lebih terjamin apabila masyarakat sekitar perusahaan 
merasa ikut memiliki atau sekurang-kurangnya merasakan pentingnya perusahaan bagi 
mereka. Untuk itu, dalam rangka implementasi TJSP untuk memberdayakan ekonomi 
lokal sekaligus meningkatkan pendidikan masyarakat, pihak perusahaan hendaknya 
membentuk bagian khusus yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat 
dan menugaskan pegawai khusus untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan 
masyarakat layaknya PPL pemerintah yang mempunyai kompetensi di bidang pertanian 
dan sosial ekonomi, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2004 tentang 
Perkebunan, pasal 40. 

(4) Setiap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan ganti rugi lahan, sejak proses 
sosialisasi, identifikasi pemilik lahan, negosiasi sampai pembayaran ganti rugi, harus 
terdokumentasi dengan baik dan setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut 
harus memiliki rekaman dokumen yang dimaksud. 
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3.5. PT Tapian Nadenggan (TN)

3.5.1. Profil Perusahaan

PT Tapian Nadenggan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30 Tanggal 7 Agustus 1978 
yang dibuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Jakarta  dan telah memperoleh 
pengesahan dari Menteri Kehakiman Y.A. 5/315/18 tanggal 20 Desember 1978. PT Tapian 
Nadenggan (TN) memulai kegiatan di wilayah Kabupaten Seruyan dengan mengakuisisi 
sebagian saham PT Lestari Unggul Jaya (LUJ) sesuai akta Risalah Rapat PT LUJ No. 62 
tanggal 9 Agustus 1994 di Jakarta yang dibuat oleh Imam Santoso, S.H. Notaris di Jakarta.  
Pada tahun 2008, terjadi perubahan Akta Pendirian PT TN melalui Akta Notaris No. 5 tanggal 
14 April 2008.  Pada tahun 2009, kembali terjadi perubahan Akta Pendirian PT TN Akta No. 
7 tanggal 21 Agustus 2009 dan selanjutnya, Persetujuan Perubahan Data Perseroan No. 
AHU-AH.01.10-15390, tanggal 10 September 2009. 

PT TN memperoleh: 1) Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) nomor HK.350/251/
DJ.Bun.5/III/2001 tanggal 30 Maret 2001 seluas 4.890 Ha yang diterbitkan oleh Departemen 
Kehutanan dan Perkebunan, 2) Izin Usaha Perkebunan (IUO) nomor 500/193/EK/2004, 
diterbitkan oleh Bupati Seruyan pada tanggal 22 Juni 2004 seluas 12.178 Ha. Izin tersebut 
mencakup lokasi usaha di Desa Tanjung Rangas, Tanjung Paring, Kecamatan Hanau, Desa 
Sebabi, Kalang dan Sandul, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan.  

Gambar 3.49. Peta Lokasi PT TN
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PT TN memiliki dua sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yaitu: 1) SK HGU No. 20/HGU/BPN/99, 
tanggal 5 Maret 1999 dengan luas 4.890 Ha dan sertifikat HGU No. 14 tanggal 20 Mei 2000, 
yang berakhir tanggal 20 Mei 2035. 2) SK HGU No. 11/HGU/BPN/2005, tanggal 18 Februari 
2005 dengan luas 12.172 Ha dan nomor sertifikat HGU No. 11 tanggal 15 September 2005, 
yang berakhir tanggal 15 September 2040.  

PT TN mendapatkan dua persetujuan dokumen Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) yaitu; 1) persetujuan dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 017/ANDAL/RKL-
RPL/BA/VIII/1997 tanggal 22 Agustus 1997 dan 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 
No 430 tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006. 

Batas-batas wilayah PT TN adalah:
(1) Bagian Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Hara, Desa Tanjung Paring, Desa 

Panimba Raya, Desa Tanjung Rangas, Desa Sebabi, Desa Sandul dan Desa Kalang.
(2) Bagian Barat berbatasan dengan PT Indotruba Tengah, PT Indotruba Timur, PT Surya 

Sawit Sejati dan PT Medco.
(3) Bagian selatan berbatasan dengan Desa Pembuang Hulu I, Desa Pembuang Hulu II, 

dan Desa Derangga.
(4) Bagian utara berbatasan dengan PT Medco.

Dengan adanya perubahan dalam sistem administrasi pemerintahan di Kabupaten Seruyan 
yaitu pemekaran wilayah kecamatan, maka desa-desa di sekitar PT TN yang awalnya berada 
di wilayah Kecamatan Hanau  dan Kecamatan Seruyan Tengah, saat ini berada di kawasan 
3 kecamatan, yaitu Kecamatan Hanau (Desa Pembuang Hulu I dan II, Desa Derangga), 
Kecamatan Danau Saluluk (Desa Tanjung Hara, Desa Tanjung Paring, dan Desa Tanjung 
Rangas), dan Kecamatan Batu Ampar (Desa Sandul dan Desa Kalang). 

Penduduk desa-desa yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit PT TN sebagian besar 
adalah Suku Dayak (penduduk asli). Selain itu, terdapat pula pendatang seperti Suku Banjar, 
Suku Batak, Suku Jawa, Suku Bima dan lain-lain. Desa Tanjung Hara, Tanjung Paring, 
Tanjung Rangas, Kalang, dan Sandul merupakan desa-desa tradisional yang lokasinya 
berada di pinggir Sungai Seruyan. Sedangkan Desa Pembuang Hulu yang berada di pinggir 
jalan antara Sampit – Pangkalan Bun sebagian besar penduduknya adalah pendatang. 

Total luasan lahan yang dimiliki oleh PT TN berdasarkan data tahun 2010 adalah 17.062 Ha 
(4.890 Ha + 12.172 Ha). Dari keseluruhan lahan, areal yang telah ditanami adalah 14.506 Ha 
dan terbagi menjadi 4 kebun dan 1 pabrik. Sisa lahan yang tidak ditanami, digunakan untuk 
fasilitas penunjang seperti perkantoran, perumahan, fasilitas sosial, jalan, dan lainnya.  
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Lahan yang pertama kali dibuka pada tahun 1995 berada di Hanau Estate (HNAE), selanjutnya 
Tasik Mas Estate (TMSE), Tanjung Paring Estate (TPRE), dan Langadang Estate (LNGE). 
Total areal yang telah dibuka hingga tahun 2007 adalah 16.043 Ha. Untuk mengolah kelapa 
sawit yang dihasilkan, perusahaan membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) seluas 26 Ha di 
Hanau.

Semua tanaman kelapa sawit di PT TN sudah menghasilkan dengan produktivitas Tandan 
Buah Segar (TBS) rata-rata sebesar 22,97 ton/Ha/tahun. Berdasarkan data dari pihak 
manajemen, PT TN memiliki tenaga kerja sebanyak 2.686 orang, terdiri atas 564 pegawai/
karyawan kantor kebun dan 2.122 orang karyawan lapangan tahun 2010.

3.5.2. Temuan Lapangan

Diskusi Kelompok Terfokus (DKF) dilakukan di 3 desa yang terletak di sekitar PT TN, yaitu 
Desa Pembuang Hulu I (dihadiri 10 orang peserta),  Desa Tanjung Hara (dihadiri 8 orang 
peserta), dan Desa Derangga (dihadiri 12 orang peserta). Wawancara Mendalam dilakukan 
pada tokoh agama, pedagang lokal, guru, manajer kebun, pengelola Puskesmas, pengusaha 
jasa angkutan TBS, organisasi wanita, dan organisasi pemuda sebanyak 15 orang.  
Wawancara  Berstruktur dilakukan pada Camat, Sekretaris Camat, Kepala Kepolisian Sektor 
(Kapolsek), Kepala Desa, Sekretaris Desa, Komandan Rayon Militer (Danramil), Ketua RW, 
wakil perusahaan, dan Ketua BPD sebanyak 19 orang. 

3.5.2.1. Kriteria RSPO 2.3

Rekaman proses negosiasi seperti daftar hadir dan pengumuman pelaksanaan negosiasi 
ganti rugi lahan antara PT TN dengan pemilik lahan tidak ditemukan di pihak perusahaan, 
di kantor desa dan pada masyarakat yang memiliki dan menguasai lahan. Meskipun tidak 
ditemukan dokumen rekaman proses negosiasi, namun seluruh sumber informasi kajian ini 
mengakui bahwa seluruh proses negosiasi telah benar-benar dilaksanakan.

Hak masyarakat secara tradisional tidak sama dengan hak masyarakat secara hukum. 
Karena kepemilikan atau penguasaan lahan tradisional tidak dapat dibuktikan secara legal 
formal dengan dokumen-dokumen tertulis seperti sertifikat tanah atau Surat Keterangan 
Tanah (SKT) dan tidak selalu tersedia peta maupun sketsa lokasi dan batas-batas yang jelas. 
Bukti kepemilikan tradisional tersebut hanya ditunjukkan oleh keberadaan lahan dan tanam 
tumbuh serta saksi-saksi dari masyarakat yang mengetahui dengan pasti atas kepemilikan 
lahan tradisional.

Proses negosiasi untuk ganti rugi lahan milik masyarakat yang terkena dalam HGU PT 
TN dimulai dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap lahan yang berdasarkan hak 
tradisional, diakui sesuai dengan sejarah penggarapan lahan dan mendapat persetujuan 
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dari saksi-saksi yang berbatasan. Ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh milik masyarakat 
yang terkena HGU PT TN diawali dengan proses negosiasi setelah sebelumnya dilakukan 
pemetaan dan pengukuran luas lahan.  Proses negosiasi nilai ganti rugi antara perusahaan 
perkebunan kelapa sawit PT TN dengan masyarakat atas lahan dan tanam tumbuh milik 
masyarakat yang terkena HGU dihadiri oleh pimpinan desa setempat. Rekaman proses 
ganti rugi penyerahan lahan tersebut berupa pengumuman akan dilaksanakan negosiasi 
dan daftar hadir proses negosiasi yang diarsipkan pada dokumen perusahaan.  Dokumen 
tersebut tidak ditemukan pada Kantor Kepala Desa setempat dan masyarakat pemilik lahan 
dan tanam tumbuh yang diganti rugi oleh perusahaan.  

Tahapan negosiasi dimulai dari pertemuan perwakilan pihak desa/masyarakat dan 
perusahaan untuk melakukan negosiasi nilai harga ganti rugi lahan.  Patokan nilai harga 
ganti rugi lahan merupakan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan aparat desa dan 
aparat kecamatan dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku sesuai kondisi 
lahan di lapangan, yaitu  berupa lahan garapan, lahan milik tradisional tanpa tanam tumbuh, 
lahan dengan tanam tumbuh dan lahan khusus. Perwakilan dari kedua belah pihak mengikuti 
dan menyetujui harga ganti rugi yang disepakati. 

Perusahaan menjelaskan kepada Tim Peneliti bahwa tidak terdapat peta lahan tradisional 
atau bukti kepemilikan lahan tradisional pada saat pembukaan lahan PT TN yang dimulai 
tahun 1994. Oleh sebab itu perusahaan menganggap bahwa areal yang diperuntukkan 
PT TN adalah tanah negara. Tapi setelah berjalannya pembukaan lahan ternyata terdapat 
masyarakat yang menuntut ganti rugi. Perusahaan menindaklanjuti dengan melakukan 
pemetaan. Hasilnya dinamakan peta ganti rugi, yang di dalamnya terdapat lokasi lahan 
masyarakat yang telah menerima ganti rugi. 

3.5.2.2. Kriteria RSPO 7.3

Sebagaimana telah diungkapkan pada profil PT TN (sesuai dengan data sekunder PT TN), 
bahwa PT TN melakukan pembukaan lahan dimulai tahun 1994 sampai tahun 2007.  Meskipun 
pada tahun 2005 sampai 2007 PT TN masih melakukan pembukaan lahan, tapi pembukaan 
tersebut hanya melanjutkan pembukaan lahan sebelumnya yang telah mendapatkan sertifikat 
HGU, sehingga PT TN sebenarnya tidak dapat dikategorikan melakukan penanaman baru 
pada periode November 2005 sampai November 2007 tersebut.  

Penanaman yang dilakukan oleh PT TN tahun 2005 sampai tahun 2007 seluas 2.334 hektar, 
yang terdiri dari 946 hektar tahun 2005, 663 hektar tahun 2006 dan 725 hektar tahun 2007, 
dan penanaman tidak dilakukan pada hutan primer, tetapi pada hutan-hutan sekunder seperti 
eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH), eks perladangan masyarakat, lahan terdegradasi, dan 
kawasan ilalang dan semak belukar yang kurang mendukung untuk budidaya tanaman 
pangan. 
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Studi AMDAL PT TN telah dilakukan oleh konsultan eksternal  CV Mitra Karya Prima pada 
tahun 1999.  Hasil studi AMDAL memuat berbagai dampak positif dan negatif perusahaan 
terhadap sosial dan lingkungan. Penyusunan studi  AMDAL melibatkan masyarakat lokal 
yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak negatif maupun positif atas 
keberadaan perusahaan. Dengan adanya penambahan aktivitas pembangunan pabrik maka 
pada tahun 2006 dilakukan studi AMDAL tambahan untuk memperbaharui laporan AMDAL 
tahun 1999.

PT TN telah melakukan identifikasi NKT yang dilakukan oleh staff internal yang tersertifikasi 
RSPO pada bulan Agustus 2010,  Peer Review Laporan identifikasi NKT sudah dilakukan 
oleh Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan sudah dinyatakan final pada 
tahun 2011. Pada tahun 2010 juga telah disusun dokumen Historis NKT yang dilakukan oleh 
Tim IPB.   

3.5.2.3. Nilai Konservasi Tinggi 5 (NKT5)

Menurut informasi dari masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Pembuang Hulu I, Desa 
Tanjung Hara, dan Desa Derangga bahwa pada awalnya wilayah PT TN berada pada 
kawasan hutan sekunder sekitar desa.  Kawasan tersebut merupakan sumber penghasilan/
mata pencaharian penduduk untuk perladangan, berkebun karet, mencari hasil hutan 
ikutan, menangkap ikan, berburu, dan lain-lain termasuk tempat mencari kayu untuk bahan 
bangunan dan kayu bahan bakar. 

Tapi seiring dengan masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, 
khususnya PT TN di kawasan tersebut sejak tahun 1994, sebagian penduduk lokal berubah 
mata pencahariannya menjadi pekerja di perkebunan kelapa sawit, membuka usaha seperti 
membuka toko sembako, rumah makan, dan warung makanan, jasa angkutan TBS, jasa 
perbengkelan, dan lain-lain.  

Kehadiran PT TN sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit awalnya cukup mengganggu 
sumber mata pencaharian masyarakat.  Tapi dengan dijalinnya beberapa kerjasama 
berupa kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di sekitarnya, maka 
ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam makin berkurang.  Usaha dan 
pekerjaan yang diperoleh masyarakat dari perkebunan kelapa sawit telah memberikan 
pendapatan yang lebih pasti dan lebih terjamin jumlahnya sehingga terjadi peningkatan 
akses masyarakat terhadap pangan dan kebutuhan pokok lainnya, dan sampai sekarang 
belum pernah terjadi rawan pangan bagi masyarakat di sekitar PT TN.

Sumber bahan pangan masyarakat masih tersedia berupa beberapa ladang yang digunakan 
masyarakat di sekitar PT TN dengan membudidayakan tanaman padi, palawija. Masyarakat 
lokal juga menanam tanaman tahunan terutama karet.
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3.5.2.4. Nilai Konservasi Tinggi 6 (NKT6)

Berkaitan dengan komponen NKT6 merupakan kawasan hutan yang sangat diperlukan oleh 
komunitas lokal untuk mempertahankan identitas kultural maupun religi/kepercayaan mereka.  
Kawasan hutan semacam ini dapat berupa hutan yang secara adat dianggap sakral dan 
dilindungi oleh hukum adat seperti makam para tetua suku, hutan sebagai habitat tumbuhan 
dan hewan yang dianggap penting berkait dengan agama dan kepercayaan penduduk dan 
hutan yang dianggap sakral karena alasan lainnya.

Secara etnis masyarakat yang bermukim di sekitar PT TN beragam, terdiri atas sebagian besar 
Suku Dayak , Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Bima, dan Suku Batak.  Menurut pengamatan 
dan wawancara dengan aparat desa dan tetua desa di Desa Pembuang Hulu, Desa Tanjung 
Hara dan Desa Derangga tingkat asimilasi masyarakat cukup tinggi.  Bahasa sehari-hari 
Suku Dayak adalah Bahasa Dayak Pembuang yang secara etimologis mirip dengan Bahasa 
Dayak Kahayan (Dayak Ngaju) namun dialeknya agak berbeda.  

Karena asimilasi masyarakat  yang cukup tinggi tersebut telah terjadi interaksi budaya di 
dalam kehidupan masyarakat, sehingga budaya-budaya lokal yang mempercayai adanya 
tempat-tempat keramat (terutama masyarakat yang beragama Hindu Kaharingan) sudah 
semakin berkurang.  Hasil pengamatan lapangan tidak ditemukan adanya tempat-tempat 
yang dianggap keramat.

Akan tetapi kawasan di desa-desa di luar PT TN yang masih cukup terpelihara adalah 
“kaleka”, yaitu tempat pemukiman leluhur masyarakat adat yang sudah menjadi hutan 
dan dianggap keramat serta diakui sebagai tanah adat yang bersifat komunal.  Kawasan 
ini dibuktikan dengan masih terpeliharanya beberapa tanaman tahunan (durian, langsat/
duku, rambai, asam, dan tanaman buah lokal lainnya) dengan tinggi batang lebih dari 10 
meter.  Pada desa-desa tradisional seperti Desa Tanjung Hara, Desa Tanjung Paring, Desa 
Tanjung Rangas, dan Desa Kalang, kawasan kaleka ini tidak hanya berada berdekatan 
dengan kawasan pemukiman, tetapi sampai kepada kawasan di dalam desa tersebut saat 
ini.  Dengan demikian kehadiran perusahaan tidak mengganggu kawasan-kawasan yang 
dilindungi oleh masyarakat sekitarnya.

   

Gambar 3.50. Ladang Padi, Palawija, Hortikultrura dan kebun karet rakyat
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3.5.2.5. Kriteria RSPO 7.5

Berdasarkan hasil inventarisasi data sekunder, PT TN telah melaksanakan AMDAL yang 
diterbitkan tahun 1999, yang dilanjutkan kembali dengan penyusunan Dokumen ANDAL 
Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT TN di tahun 2006. Hal 
ini membuktikan bahwa keberadaan PT TN dengan berbagai perkembangan usahanya yang 
terjadi hingga saat ini telah diantisipasi dampak positif dan dampak negatif yang akan terjadi 
baik terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

Pada awal pembukaan lahan tahun 1994 sosialisasi pembukaan lahan dilakukan dengan 
cara yang masih cukup sederhana, yaitu hanya dilakukan untuk kalangan terbatas 
kepada aparat pemerintah setempat mulai dari Bupati, Instansi Pemerintah terkait (Dinas 
Perkebunan), Camat, dan Kepala Desa, tanpa melibatkan  masyarakat di sekitar kebun yang 
akan dibuka. Proses sosialisasi dilakukan dengan lisan dan dokumennya tidak ditemukan, 
karena pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan sekitar 15 tahun yang lalu, aparat pemerintah 
yang menjabat saat itu sudah sulit ditemukan. Apalagi pada era tahun 1990-an tersebut 
belum ada kewajiban bagi perkebunan kelapa sawit untuk melakukan sosialisasi dan 
mendokumentasikannya.

Masyarakat yang memiliki lahan dan berada di dalam HGU telah menyampaikan tuntutan 
ganti rugi. Perusahaan melakukan inventarisasi, pemetaan dan pengukuran luas lahan.  
Proses pengukuran lahan oleh perusahaan dihadiri oleh pemilik lahan dan perwakilan 
aparat desa.  Hasil pengukuran lahan kadang kala berbeda dengan perkiraan pemilik lahan 
sebelumnya, karena para pemilik lahan tidak pernah melakukan pengukuran tetapi hanya 
berdasarkan perkiraan. Pengukuran yang dilakukan bersama dengan pihak perusahaan 
menggunakan alat ukur yang akurasinya secara umum diakui dan dipercaya. Ketidakcocokan 
hasil pengukuran ini umumnya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

Surat tuntutan ganti rugi dapat disampaikan oleh masyarakat secara perorangan atau 
kelompok masyarakat yang menguasai sehamparan lahan.  Ada juga masyarakat yang 
mendatangi secara langsung pihak perusahaan dan menyampaikan secara lisan tuntutan 
ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang dikuasainya, penyampaian tuntutan lisan seperti ini 
juga dilayani dan diproses oleh pihak perusahaan.

Gambar 3.51.  Kaleka di Sekitar dan di dalam Pemukiman Masyarakat
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Pada prakteknya tidak selalu dilakukan pengukuran sebelum negosiasi ganti rugi.  Ada juga 
masyarakat pemilik lahan menghendaki negosiasi harga/nilai ganti rugi dilakukan terlebih 
dahulu sebelum dilakukan pengukuran. Pemilik lahan beranggapan bahwa pengukuran luas 
lahan tidak berguna jika belum ada kesepakatan ganti rugi. 

Setelah diperoleh kepastian tentang luas kepemilikan hak tradisional berdasarkan hasil 
pengukuran di lapangan, pihak perusahaan memberikan ganti rugi berdasarkan patokan 
harga sesuai kesepakatan awal. Dengan demikian nilai harga ganti rugi yang disepakati 
berlaku sama bagi semua pemilik lahan di desa yang sama. Hasil pengamatan lapangan 
menunjukan tidak terdapat masyarakat yang tidak menyetujui besaran ganti rugi yang 
dibayar oleh perusahaan pada waktu penerimaan ganti rugi.  Namun demikian sebagian 
masyarakat menganggap nilai harga ganti rugi terlalu kecil jika dibandingkan dengan harga 
tanah saat ini.

Berdasarkan hasil studi pada ketiga desa sampel terpilih (Desa Pembuang Hulu I, Desa 
Tanjung Hara dan Desa Derangga), sebagian besar proses ganti-rugi lahan milik masyarakat 
yang termasuk areal perkebunan PT TN telah diselesaikan.  Permasalahan yang masih 
muncul di masyarakat terkait dengan tuntutan atas lahan yang tidak terdapat pada laporan 
evaluasi data pada PT TN sejumlah 69 persil tanah dengan luas 664 Ha yang dikeluarkan 
oleh Tim Pendataan dan Inventarisasi Tanah dan Tanam Tumbuh (Tim Sebelas) pada tahun 
2002. Dari 69 persil terdapat 54 persil tanah tidak tumpang tindih (511 Ha), dan 15 persil 
tumpang tindih (152 Ha) dan telah diselesaikan ganti ruginya. 

Ada juga tuntutan klaim lahan di Natei Pakit (Desa Pembuang Hulu I) seluas 16 Ha yang 
sudah diganti rugi tanam tumbuhnya. Sedangkan ganti rugi lahan belum terselesaikan 
sampai sekarang.  Hal ini terjadi karena adanya tumpang tindih kepemilikan lahan.

Pembayaran kompensasi lahan oleh perusahaan kepada pemilik lahan dilakukan secara 
tunai yaitu secara langsung diserahkan kepada pemilik lahan. Perhitungan kompensasi 
lahan didasarkan pada luas lahan dan tanaman yang ada di dalamnya, dengan harga ganti 
rugi lahan dan tanam tumbuh yang meningkat seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya 
masyarakat telah menyetujui besarnya kompensasi berdasarkan negosiasi. 

Pembayaran ganti rugi lahan disertai dengan dokumen-dokumen tertulis yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum yang meliputi kuitansi pembayaran disertai meterai 
cukup dan ditandatangani/cap jempol penerima ganti rugi/pemilik hak tradisional. Berita 
Acara serah terima kepemilikan lahan yang ditandatangani oleh  pemilik hak tradisional dan 
wakil perusahaan dengan meterai cukup dan diketahui/ditandatangani oleh Kepala Desa 
dan Camat setempat. Dokumen/rekaman lain yang dijadikan pelengkap proses serah terima 
lahan antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan adalah:
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(1) Foto diri penerima ganti rugi lahan. 
(2) Fotokopi KTP penerima ganti rugi lahan.
(3) Sketsa/denah lahan yang diberikan ganti rugi.
(4) Surat pernyataan atas kepemilikan lahan oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh 

Kepala Desa.
(5) Surat kuasa, jika pemilik yang diakui berhalangan hadir dalam serah terima ganti rugi.

3.5.2.6. Kriteria RSPO 7.6

Identifikasi pihak-pihak yang akan menerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh oleh PT TN 
dimulai dengan adanya surat tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat yang memiliki lahan 
dan berada di dalam HGU . Tuntutan ganti rugi tersebut disampaikan kepada manajemen PT 
TN melalui manajer atau Regional Controller (RC).

Prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi ganti rugi yang 
dilakukan oleh PT TN setelah tuntutan ganti rugi disampaikan adalah sebagai berikut:

(1) Pihak perusahaan melakukan identifikasi dan membuat patok-patok pemetaan terhadap 
lahan yang dituntut untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi.

(2) Pihak yang mengusulkan kompensasi ganti rugi hadir dan mengikuti proses pemetaan 
lahan yang diusulkan mendapatkan ganti rugi.

(3) Lahan yang sudah dipetakan ditelusuri hak penguasaannya kepada aparat desa dan 
tokoh masyarakat desa setempat tentang kebenaran hak penguasaan lahan.

(4) Jika hak penguasaan terhadap lahan diakui oleh aparat dan tokoh masyarakat desa 
sebagai saksi dan terdapat bukti patok dan atau tanam tumbuh, maka tuntutan ganti rugi 
diproses oleh perusahaan. Jika hak penguasaan atas lahan tidak ditemukan bukti dan 
tidak disetujui oleh saksi, maka proses kompensasi ganti rugi atas lahan dihentikan.

3.5.2.7. Dampak Sosial dan Ekonomi

3.5.2.7.1. Dampak Sosial

Keberadaan perkebunan kelapa sawit PT TN telah berdampak secara langsung dan tidak 
langsung terhadap kondisi masyarakat yang berada pada desa-desa di sekitarnya, yang 
mencakup proses interaksi  sosial, organisasi dan struktur sosial, institusi sosial, persepsi 
diri, kelompok, pelayanan, lingkungan dan pembangunan. 

(1)  Interaksi Sosial

PT TN telah berkontribusi kepada peningkatan mobilitas penduduk setempat. Pembangunan 
jalan oleh perusahaan membuat transportasi dan komunikasi antardesa menjadi lebih lancar 
dan terbuka. Pola hidup masyarakat telah mengalami perubahan dari pola hidup pedesaan 
yang sederhana menjadi pola hidup yang lebih menyerupai pola hidup masyarakat kota. 
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Menginat pentingnya keberadaan jalan bagi proses perubahan ini, masyarakat lokal 
mendesak perusahaan untuk mengambil tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan 
kualitas jalan. Seharusnya pemeliharaan jalan menjadi tanggung jawab bersama antara 
masyarakat, pemerintah daerah dan perusahaan.

Proses interaksi sosial ini menunjukan bahwa:

(a) PT TN membawa perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. 
(b) Perubahan sosial yang terjadi setelah berdirinya PT TN terkait dengan meningkatnya 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan serta perubahan 
fasilitas jalan yang meningkatkan mobilitas penduduk, tapi terdapat kekhawatiran 
masyarakat tentang semakin menghilangnya nilai-nilai budaya lokal dalam berinteraksi 
dengan masyarakat luar daerah.

(c) Secara ekonomi perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat bertambahnya 
pendapatan karena terbukanya lapangan kerja baru.

(d) Perilaku sosial masyarakat di sekitar perusahaan  ternyata tidak mengalami pergeseran, 
terbukti masih eratnya hubungan kekerabatan antara sesama warga dan masih 
terpeliharanya kaidah-kaidah atau adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan 
dampak negatifnya yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya lahan mereka semakin 
sempit.

(2)  Organisasi Sosial

Masyarakat yang bermukim di sekitar PT TN telah berhasil mengembangkan berbagai 
organisasi sosial lokal seperti Karang Taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 
dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Organisasi-organisasi ini telah memberikan kontribusi 
yang penting terhadap pengembangan dan pemeliharaan hubungan antara berbagai 
kelompok dalam masyarakat. Selama studi tidak ditemukan hubungan kerja yang formal 
antara perusahaan dan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan tersebut. Meskipun 
demikian, secara informal interaksi individual antara karyawan perusahaan dan warga 
masyarakat berlangsung secara baik dan harmonis.

Masyarakat lokal berharap agar PT TN melakukan kegiatan-kegiatan yang efektif dalam 
membantu masyarakat lokal untuk menggali potensi yang mereka miliki dan menemukan 
cara untuk mengatasi masalah-masalah mereka. Misalnya perusahaan mendukung kegiatan 
Karang Taruna dengan membantu sarana - prasarana olahraga dan kegiatan organisasi 
lainnya.

(3)  Institusi Sosial

Institusi lokal yang sangat berperan dalam hal memperjuangkan aspirasi masyarakat 
dalam jual beli lahan serta penyerahan lahan adalah Kepala Desa, Ketua RT, dan tokoh 
masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang memberi pengaruh besar bagi kehidupan 
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masyarakat.  Kepemimpinan seorang Kepala Desa Pembuang Hulu I dapat menjadi mediator 
dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di PT TN.  Dengan demikian peran 
aktif tokoh-tokoh sangat berarti dalam penyelesaian masalah antara masyarakat dengan 
perusahaan, begitu juga tokoh adat dan agama masih selalu dipatuhi dan dihormati baik oleh 
perusahaan maupun oleh masyarakat di sekitar perusahaan. Jika dilihat dari dampak negatif 
peran tokoh-tokoh formal maupun informal hampir tidak dijumpai mengingat masyarakat 
Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan PT TN selalu patuh dan 
menghormati adat istiadat yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat pendatang.

Selanjutnya dalam hal hubungan masyarakat dengan PT TN tetap terjalin baik walau pada 
awal pembukaan lahan terjadi konflik horizontal antara masyarakat  yang menerima dengan 
yang menolak, karena PT TN membuat wilayah desa semakin sempit karena hampir sebagian 
besar digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, sedangkan jumlah penduduk semakin 
bertambah, tanah yang dimiliki semakin sempit sehingga mata pencaharian penduduk seperti 
berladang semakin berkurang. Namun  kehadiran perusahaan telah membuka akses jalan 
dan terbukanya lapangan pekerjaan, sehingga hubungan masyarakat dengan perusahaan 
tetap terjalin dengan baik walaupun terdapat beberapa haknya atas tanah telah beralih ke 
perusahaan PT TN melalui pemberian ganti rugi.

Dengan meluasnya lahan perkebunan kelapa sawit PT TN berdampak kepada sempitnya 
kawasan hutan sebagai sumber kebutuhan pokok masyarakat sebelum pembangunan 
perkebunan, yaitu sebagai tempat mencari kayu bakar, kayu bangunan, obat-obatan, damar, 
rotan serta binatang buruan seperti babi hutan, rusa, kancil dan burung. 

Saat ini sumber pendapatan masyarakat Desa Pembuang Hulu I, Desa Tanjung Hara, 
Desa Derangga dan semua desa di sekitar PT TN umumnya berasal dari sektor pertanian, 
peternakan, perikanan, hasil hutan dan sumber lainnya.  Sektor pertanian berupa kebun 
karet merupakan sumber mata pencaharian utama, yaitu sekitar 60% dari penduduk di desa-
desa tradisional sepanjang pinggir Sungai Seruyan. Sedangkan penduduk desa-desa di 
sepanjang jalan darat/raya umumnya bekerja di perkebunan kelapa sawit.  

Pada sektor peternakan, masyarakat umumnya memelihara ternak sapi, ayam dan ternak 
kecil lainnya. Di sektor perikanan hanya sebatas mencari dan menangkap ikan di sungai dan 
danau, terutama untuk kunsumsi sendiri. Hasil hutan berupa kayu sudah mulai berkurang 
karena lahannya semakin sempit dan adanya larangan dari pemerintah untuk menebang 
hutan.

Hal-hal yang berhubungan dengan hubungan timbal balik antara masyarakat desa dengan 
perusahaan PT TN, atau antara sesama masyarakat selalu diselesaikan oleh Kepala Desa, 
dan hal-hal yang menyangkut adat juga ditangani oleh tokoh adat yang disebut dengan 
Damang/Kepala Adat yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan. Sesuai dengan informasi 
dari masyarakat bahwa semua permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah 



Temuan Lapangan

154

PT Tapian Nadenggan

mufakat, kecuali permasalahan lahan yang belum terselesaikan dilimpahkan sampai ke 
pihak pengadilan atau pihak kepolisian.

Kehadiran PT TN tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan keluarga karena dalam pola 
hidupnya masyarakat terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Pendapatan 
keluarga telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan setiap keluarga sudah 
memiliki TV, telepon genggam, dan memakai pakaian model terakhir. Anak-anak dari 
masyarakat desa di sekitar PT TN umumnya telah memperoleh Pendidikan Dasar dan 
pelayanan kesehatan.

Untuk keperluan ibadah agama dan kepercayaan masyarakat yang bekerja di PT TN, 
perusahaan juga telah menyediakan tempat ibadah sesuai dengan agama yang dipeluknya.  
Dalam kehidupan beragama selalu rukun dan tidak pernah terjadi konflik. Adat istiadat 
dan hukum adat masyarakat setempat masih tetap berlaku sebagai kontrol sosial yang 
pelaksanaannya disesuaikan dengan ajaran agama. Adat istiadat dan hukum adat masih 
dipegang kuat karena telah menjadi pedoman hidup bagi masyarakat.

Masyarakat di desa-desa sekitar PT TN telah memperoleh pendidikan dasar (SD) yang sudah 
sejak lama ada. Setelah adanya PT TN, pendidikan tetap menjadi perhatian bagi masyarakat 
bahkan di lokasi perusahaan disiapkan beberapa alat angkutan untuk antar jemput anak-
anak para pekerja. PT TN juga peduli untuk memajukan pendidikan di desa yang berdekatan, 
seperti menyumbangkan beberapa buku paket, memberikan bantuan untuk guru-guru honor, 
dll. Siswa SMK Pembuang Hulu sering melakukan kegiatan magang di PT TN. Kerjasama 
seperti ini berdampak positif bagi masyarakat dalam hal pendidikan dan perlu dibina secara 
berkesinambungan.

(4)  Persepsi Diri dan Perilaku Sosial 

Sama halnya dengan masyarakat pada perkebunan kelapa sawit yang lain, bahwa persepsi 
masyarakat dengan kehadiran PT TN cukup beragam, ada yang pro dan ada yang kontra.  
Warga masyarakat yang pro menganggap kehadiran perusahaan akan membawa dampak 
yang baik, karena tersedianya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan. Persepsi 
masyarakat terhadap lingkungan telah berubah, yang awalnya menganggap lingkungan 
dan sumber daya alam ini tidak boleh diganggu dan dianggap keramat. Namun sekarang 
masyarakat menganggap bahwa lingkungan harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk 
kebutuhan masyarakat dan kemajuan pembangunan yang dikelola secara bertanggung 
jawab. 

Warga masyarakat yang kontra mencemaskan kegiatan perkebunan akan merusak 
lingkungan seperti pencemaran air sungai, penurunan kualitas udara, makin sempitnya areal 
untuk berladang dan terbatasnya hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
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3.5.2.7.2. Dampak Ekonomi

Perkebunan kelapa sawit PT TN secara lambat laun memberikan dampak terhadap 
kesempatan dan peluang kerja bagi masyarakat yang berada di desa-desa sekitarnya.  Pada 
tahap-tahap awal pembukaan perkebunan kelapa sawit PT TN, masyarakat sekitarnya kurang 
tertarik terhadap kesempatan kerja yang tersedia di PT TN, karena waktu itu masyarakat 
memiliki cukup banyak alternatif pekerjaan lain seperti berladang, kebun karet, tambang 
emas, bekerja kayu dan lain-lain.

Tetapi dalam beberapa tahun terakhir masyarakat mulai tertarik dengan pekerjaan di 
perkebunan kelapa sawit, karena beberapa pekerjaan lain seperti bekerja kayu liar dan 
tambang emas sudah dilarang karena dianggap sebagai salah satu penyebab kerusakan 
lingkungan. Sementara itu hasil berladang hanya cukup untuk konsumsi sendiri dan pekerjaan 
di kebun karet tergantung kepada harga karet yang berfluktuasi.  

Saat ini sekitar 50 – 60 persen dari masyarakat desa-desa sekitar telah bekerja di 
perkebunan kelapa sawit, terutama masyarakat yang berada di desa-desa pinggir jalan 
darat/raya dan akses ke perusahaan lebih dekat.  Diakui oleh para pimpinan desa bahwa 
saat ini masyarakatnya yang bekerja di perkebunan kelapa sawit masih belum ada yang 
menduduki jabatan tinggi, karena pendidikan dan keterampilan untuk bekerja di perkebunan 
kelapa sawit masih kalah bersaing dengan masyarakat yang berasal dari luar (pendatang), 
dan juga masa kerja yang masih kurang cukup lama. Salah satu yang ingin dicapai oleh 
masyarakat bekerja di perkebunan kelapa sawit adalah status sebagai pekerja tetap (Syarat 
Kerja Umum/SKU).  Sebagai pekerja SKU, pekerja akan mendapatkan gaji tetap harian atau 
bulanan dan mendapatkan beberapa tunjangan lainnya.  

Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit semakin memberikan peluang kerja 
yang cukup banyak bagi masyarakat di sekitarnya.  Awalnya masyarakat hanya bekerja 
pada pekerjaan yang berhubungan dengan pemeliharaan tanaman, tapi dengan telah 
berproduksinya perkebunan kelapa sawit peluang kerja semakin bertambah menjadi pekerja 
panen dan pekerja angkutan TBS. Peluang kerja semakin bertambah dengan dibangunnya 
pabrik pengolah TBS menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO). 

Selain PT TN, di wilayah Kecamatan Hanau dan Kecamatan Danau Saluluk juga terdapat 
beberapa perkebunan kelapa sawit yang lainnya, baik milik perorangan, kelompok ataupun 
perusahaan. Kondisi demikian memberikan cukup banyak pilihan bagi masyarakat, sehingga 
mereka bisa memilih tempat bekerja atas beberapa pertimbangan seperti; tingkat upah, status 
pekerja, akses dengan tempat pemukiman dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan 
perkebunan kelapa sawit seperti angkutan karyawan. 

Masyarakat di Desa Tanjung Hara dan Tanjung Paring, meskipun secara geografis letaknya 
lebih dekat ke PT TN namun sebagian besar bekerja di kebun lain yaitu PT Musi Rawas. Hal 
ini disebabkan adanya rawa yang cukup luas antara kedua desa tersebut dengan PT TN. 
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Berkaitan dengan hal ini maka masyarakat dan PT TN telah bekerjasama membangun jalan 
untuk melintasi rawa tersebut.

Di samping memberikan peluang pekerjaan, PT TN secara tidak langsung memberikan 
beberapa peluang usaha bagi masyarakat sekitarnya dan masyarakat lain yang berasal 
dari luar.  Terciptanya peluang berusaha tersebut disebabkan karena banyaknya kebutuhan 
pekerja dan operasional perkebunan kelapa sawit. Beberapa peluang usaha diantaranya: 
kontrak pengangkutan TBS, bengkel kendaraan bermotor, layanan perbaikan alat-alat 
elektronik, pasar sembako, pasar bahan bangunan, sandang, dan rumah atau warung 
makan. Peluang dan kesempatan berusaha tersebut semakin bertambah dengan semakin 
berkembangnya perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut.  Besarnya kebutuhan para 
pekerja di perkebunan kelapa sawit terhadap bahan pangan memberikan peluang usaha 
kepada pedagang sayur keliling dan pedagang minuman dan makanan keliling. Peluang 
usaha yang ada tidak dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat karena tidak mampu 
menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di sekitarnya. 

Ada pula kelompok masyarakat yang cukup mudah dihasut oleh pihak tertentu untuk 
menentang keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit atau melakukan tuntutan 
lahan yang tidak mempunyai dasar.  Hal ini dapat dipahami bahwa bagi masyarakat yang 
tidak mampu bersaing dalam memperoleh kesempatan kerja dan kesempatan berusaha 
cenderung bersikap represif dan frontal untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Kesejahteraan masyarakat telah meningkat sehubungan dengan tersedianya lapangan kerja 
dan kesempatan berusaha yang relatif lebih permanen dibandingkan dengan pekerjaan 
sebelumnya yang hanya mengandalkan sumber daya alam dari hutan yang hasilnya sulit 
diramalkan.  Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terbukti dengan jenis bangunan 
perumahan, kepemilikan kendaraan bermotor, kepemilikan barang-barang elektronik, alat-
alat informasi, dan komunikasi.

Rumah tempat tinggal masyarakat sebagian besar dapat dikategorikan rumah permanen dan 
semi permanen. Bahkan di ibukota Kecamatan Hanau sudah terdapat penginapan/losmen. 
Tapi beberapa rumah di Desa Tanjung Hara, Desa Tanjung Paring, dan Desa Tanjung Rangas 
kondisinya masih cukup sederhana, karena masih terbatasnya akses ke jalan raya.

   

Gambar 3.52. Perumahan penduduk dan prasarana transportasi di desa



Temuan Lapangan

157

PT Tapian Nadenggan

Hampir semua rumah tangga di desa-desa sekitar perkebunan kelapa sawit  PT TN telah 
memiliki kendaraan roda dua, bahkan beberapa diantaranya memiliki kendaraan roda empat 
yang digunakan untuk angkutan barang.

Perkembangan ekonomi dan pertambahan penduduk karena keberadaan PT TN telah 
mendorong pemerintah memfasilitasi pembangunan sarana telekomunikasi. Adanya sarana 
telekomunikasi tersebut menyebabkan makin banyak anggota masyarakat yang memiliki 
radio, televisi dan telepon genggam. Dengan demikian,  PT TN secara tidak langsung telah 
memperlancar proses komunikasi antar masyarakat dan antar desa.

Masyarakat desa di sekitar kebun mengharapkan pemerintah daerah membangun sarana dan 
prasarana untuk mengembangkan pola perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan 
kebutuhan pekerja perkebunan.

Sebagai salah satu contoh tidak adanya infrastruktur yang baik di desa-desa sekitar PT 
TN, setiap akhir pekan para pekerja PT TN membelanjakan pendapatannya di daerah Natei 
Kerbau yang jaraknya 30 km dari perkebunan.

Kondisi demikian disebabkan karena di desa-desa sekitar PT TN tidak terdapat pasar yang 
layak, lokasi parkir kendaraan yang memadai, dan cara berjualan yang masih tradisional. 
Fasilitas ekonomi yang tersedia adalah melalui jalur sungai yang saat ini makin ditinggalkan 
karena telah tersedianya jalan darat.

   

Gambar 3.53.  Prasarana komunikasi dan informasi

 

Gambar 3.54.  Kondisi pasar desa di sekitar PT TN
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Gambar 3.55. Prasarana jalan dan pelabuhan di sekitar PT TN

Jalan di dalam dan sekitar desa-desa di kawasan perkebunan kelapa sawit PT TN terdiri 
dari jalan aspal dan jalan tanah.  Jalan aspal sebagian besar berada pada Desa Pembuang 
Hulu 1, Desa Pembuang Hulu 2 dan Desa Derangga, sementara jalan tanah terdapat di 
Desa Tanjung Hara dan Desa Tanjung Paring.  Jalan tanah pada kedua desa inilah sering 
kurang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat jika musim penghujan, namun demikian 
jika musim penghujan prasarana transportasi lebih baik menggunakan jalur sungai.   

3.5.2.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) PT TN dari tahun 2008 - 2010, 
terutama dalam partisipasi perusahaan di bidang pendidikan terdapat peningkatan meski 
dirasakan oleh masyarakat masih cukup terbatas. Pada tahun 2008 bantuan perusahaan 
terhadap pendidikan diberikan untuk dua orang guru honor di Hanau/Pembuang Hulu dan 
Tanjung Paring/Sandul. Pada tahun 2009 bantuan honor untuk guru di Hanau dan guru di 
Yayasan Pendidikan Miftahussalam.  Selain itu ada beberapa bantuan perusahaan untuk 
perbaikan lapangan sepak bola yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan olahraga di 
lingkungan sekolah dan bantuan dana dalam rangka Olimpiade Sekolah guna meningkatkan 
mutu pendidikan.

Partisipasi perusahaan terhadap kesehatan juga dirasakan oleh masyarakat masih terbatas.  
Partisipasi hanya ditujukan pada karyawan yang bekerja pada PT TN, padahal masyarakat 
di sekitarnya membutuhkan layanan kesehatan terutama untuk masyarakat kurang mampu 
dan lansia.  Namun baru pada awal tahun 2011 (realisasi program tahun 2010) ada bantuan 
program pemeriksaan mata dan bantuan kacamata gratis untuk guru dan siswa dari Sekolah 
Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang indera penglihatannya kurang.  Bantuan 
ini adalah bantuan yang pertama dalam bentuk kesehatan yang diberikan oleh PT TN 
bekerjasama dengan Yayasan Budha Tzu Chi.

Partisipasi langsung perusahaan terhadap perekonomian masyarakat desa di sekitar 
perusahaan dirasakan masih terbatas, karena perusahaan cenderung melakukan pembelian 
kebutuhannya di kota, misalnya Sampit atau Pangkalan Bun. Masyarakat mengharapkan 
pihak perusahaan bisa lebih mengembangkan perekonomian pasar desa.
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Bentuk lain dari partisipasi perusahaan bagi masyarakat di sekitarnya adalah dalam bentuk 
bazar minyak goreng bersubsidi.  Bazar minyak goreng ini cukup membantu masyarakat 
mendapatkan minyak goreng dengan harga yang cukup murah.

 

 

Gambar 3.56.  Pengangkutan TBS oleh pengusaha lokal

Bentuk kerjasama yang bernilai cukup tinggi antara PT TN dengan masyarakat sekitarnya 
adalah kontrak kerjasama dalam pengangkutan TBS. Tapi kerjasama ini tidak dapat dirasakan 
oleh seluruh masyarakat, melainkan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu 
yang memiliki armada truk.  

Partisipasi perusahaan terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik  
terutama perbaikan pemeliharaan jalan desa.  Partisipasi berupa penggunaan alat berat 
grader dari perusahaan, dan pembuatan saluran irigasi di lokasi perladangan masyarakat 
dan pembuatan badan jalan antara PT TN dengan Desa Tanjung Hara dan Desa Tanjung 
Paring.

Perusahaan telah berpartisipasi dalam mendukung perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. 
Bantuan yang diberikan dirasakan oleh masyarakat masih kurang memadai dan masih sangat 
kecil dibanding dengan yang dibutuhkan.  Juga ada bantuan untuk hari raya keagamaan 
seperti hari raya Idul Adha berupa pembagian daging sapi, bantuan untuk tempat ibadah 
berupa 100 sak semen dan 100 kotak keramik untuk pembangunan langgar, serta bantuan 
Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di Kecamatan Hanau yang bertujuan menjalin hubungan 
yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya.

   

Gambar 3.57. Saluran irigasi dan jalan penghubung buatan PT TN



Temuan Lapangan

160

PT Tapian Nadenggan

Partisipasi PT TN terhadap situasi darurat masih terbatas terutama dalam kondisi jika ada 
masyarakat yang sakit keras, namun masyarakat juga agak sungkan untuk meminta bantuan 
dengan pihak perusahaan.  

Secara rinci kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang terdata oleh PT TN 
pada tahun 2010 seperti pada tabel berikut.

Tabel  3.7.   Kegiatan TJSP PT TN Tahun 2010

No Kegiatan Sosial Lokasi Waktu
Pendidikan

1 Bantuan dana TK-TPA Tanjung Paring 2010

2 Bantuan honor guru Yayasan  
Miftahussalam Pembuang Hulu 2010

3 Honor guru Sandul dan Pembuang 
Hulu 2010

4 Magang mahasiswa INSTIPER 
Yogyakarta

Desa Tanjung Paring, 
Desa Tanjung Mas, dan 
Kecamatan Hanau

2010

Infrastruktur
1 Bantuan grader untuk jalan dan 

halaman sekolah Sandul 2010

2 Bantuan rehabilitasi jalan Pembuang Hulu dan 
Derangga 2010

3 Pembuatan jalan lintas ke PT TN Tjg. Paring dan Tjg. Hara 2010

4 Penimbunan teras masjid Al-Hidayah Kalang 2010

Perayaan Hari Besar 
1 Bantuan MTQ Kecamatan Hanau Pembuang Hulu 2010

2 Bantuan perayaan 17 Agustus Kecamatan Hanau 2010

3 Bantuan peresmian Kecamatan Batu 
Ampar Sandul 2010

4 Pembelian tiang bendera Sandul 2010

Ekonomi

1 Penjualan minyak goreng subsidi Kec. Hanau dan Kec. 
Danau Saluluk 2010

Kemasyarakatan

1 Bantuan konsumsi hari bakti Gotong 
Royong Kec. Danau Saluluk 2010

2 Bantuan Olympiade Kecamatan Hanau Pembuang Hulu 2010
3 Bantuan POPDA Kecamatan Hanau Pembuang Hulu 2010

Sumber: Manajemen, PT TN, 2010
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3.5.3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dari hasil kajian dapat ditarik beberapa kesimpulan dan evaluasi 
sebagai berikut:

(1)  Tidak ditemukan dokumen lengkap mengenai proses negosiasi ganti rugi antara PT TN 
dengan masyarakat, seperti undangan dan daftar hadir. Namun demikian diakui oleh 
seluruh sumber informasi kajian bahwa negosiasi benar-benar telah dilakukan antara 
pihak perusahaan dengan pemilik lahan untuk menentukan kesepakatan nilai harga 
ganti rugi lahan maupun tanam tumbuh yang berada di lahan masyarakat. 

(2)  Lahan yang  dilakukan ganti rugi telah tersedia denah/sketsa yang cukup memadai 
untuk membuktikan letak dan batas-batasnya yang telah dipetakan oleh PT TN. Peta 
dimaksud hanya tersedia untuk keperluan internal PT TN. 

(3)  PT TN pada tahun 2005 sampai tahun 2007 masih melakukan penanaman.  Penanaman 
tersebut merupakan kelanjutan penanaman areal yang telah memiliki sertifikat HGU.  
Penanaman areal kebun terletak di kawasan bekas hutan sekunder (eks HPH), lahan 
terdegradasi, kawasan ilalang dan semak belukar.  

(4)  Kawasan sumber mata pencaharian pokok masyarakat seperti tempat berladang, 
berburu,  menangkap ikan, dan mencari kayu bangunan (NKT5) sudah semakin sempit, 
tetapi masih terdapat lahan-lahan potensial yang belum dimanfaatkan. Tidak pernah 
terjadi rawan pangan karena masyarakat memiliki mata pencaharian (pekerjaan) 
menetap di perkebunan kelapa sawit, dan akses masyarakat  terhadap  pangan makin 
meningkat. Bagi masyarakat desa-desa tradisional yang berada di pinggir Sungai 
Seruyan sebagian besar masyarakatnya bekerja di perkebunan karet rakyat, tetapi 
jumlah masyarakat yang bekerja di perkebunan karet rakyat tergantung dengan fluktuasi 
harga karet, dengan demikian keberadaan perusahaan tidak cukup mengganggu mata 
pencaharian masyarakat sekitarnya. 

(5)  Tidak terdapat kawasan yang dianggap sakral oleh masyarakat di sekitar PT TN kecuali 
kaleka. Kawasan kaleka tersebut masih terpelihara dan terlindungi, karena terletak 
berdekatan dengan pemukiman penduduk di pinggir Sungai Seruyan

(6)  Studi AMDAL PT TN telah dilakukan oleh konsultan eksternal pada tahun 1999.  
Penyusunan studi AMDAL ini telah melibatkan masyarakat lokal. Dengan adanya 
penambahan aktivitas pembangunan pabrik maka pada tahun 2006 dilakukan studi 
AMDAL tambahan untuk memperbaharui laporan ANDAL tahun 1999.

(7)  Sosialisasi rencana pembukaan lahan PT TN dilakukan meskipun dengan cara yang 
cukup sederhana, yaitu dengan melakukan pendekatan personal kepada aparat 
pemerintah setempat mulai dari Bupati, Kepala Dinas Perkebunan, Camat sampai 
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Kepala Desa. Sosialisasi dilakukan bukan kepada masyarakat di desa-desa yang 
berada di sekitar rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit PT TN.  Tidak ditemukan 
dokumen kegiatan sosialisasi, karena pelaksanaannya sekitar 15 tahun yang lalu, 
aparat pemerintah yang menjabat saat itu sudah cukup  sulit ditemukan, dan pada 
era tersebut belum ada kewajiban bagi perkebunan kelapa sawit untuk melakukan dan 
mendokumentasikan proses sosialisasi. 

(8)  Rekaman ganti rugi dibuktikan dengan penandatanganan berita acara serah terima 
ganti rugi (ditandatangani oleh masyarakat penerima, wakil perusahaan, dan diketahui 
oleh Kepada Desa dan Camat), kuitansi pembayaran, fotokopi KTP, foto diri penerima 
ganti rugi, surat keterangan kepemilikan lahan dan surat kuasa.  Masyarakat mempunyai 
kebebasan untuk tidak setuju terhadap ganti rugi yang ditawarkan oleh perusahaan dan 
tidak ada paksaan dari perusahaan. 

(9)  Identifikasi dan penilaian hak berdasarkan hukum dan hak tradisional masyarakat 
ditentukan berdasarkan pengakuan saksi-saksi dengan melibatkan tokoh masyarakat 
dan aparat pemerintah setempat. Terdapat negosiasi mengenai kompensasi lahan 
antara masyarakat pemilik lahan dengan perusahaan.   

(10) Identifikasi pihak-pihak yang menerima ganti rugi dimulai dari adanya tuntutan ganti 
rugi (tertulis atau lisan) oleh masyarakat kepada manajemen perusahaan, pengukuran 
dan pemetaan bersama oleh perusahaan, pemilik lahan dan aparat desa, penelusuran 
saksi-saksi penguasaan lahan kepada tokoh masyarakat, dan penyerahan dokumen 
pemilik lahan.  

(11) Implementasi TJSP yang dilakukan oleh PT TN dirasakan oleh masyarakat masih 
terbatas pada hal-hal yang bersifat bantuan, namun keberadaan perusahaan telah 
memberikan nilai tambah bagi masyarakat di berbagai bidang.

3.5.4. Rekomendasi

(1) PT TN perlu terus mendesak pembuat keputusan baik  di tingkat kabupaten maupun 
provinsi untuk menyelesaikan RTRWP, agar program pembukaan Kebun Plasma 
Kemitraan dapat segera dilaksanakan untuk masyarakat. 

(2) Program TJSP selain berupa bantuan, agar lebih dititikberatkan kepada upaya 
pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menerapkan kerja sama yang saling 
membutuhkan antara masyarakat dengan perusahaan.
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(3) Untuk menghindari klaim ganda terhadap lahan yang diganti rugi oleh perusahaan, 
segera setelah terjadi kesepakatan dengan pemilik lahan maka perusahaan membuat 
pengumuman kepada masyarakat tentang adanya pengalihan lahan sebelum 
pembayaran dilakukan. 
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3.6. PT Satya Kisma Usaha (SKU)

3.6.1. Profil Perusahaan 

PT Satya Kisma Usaha (SKU) berdiri sejak tahun 1978 dengan Akta Pendirian perusahaan     
No. 30 Tanggal 7 Agustus 1978. Tanggal 14 April 2008 terjadi perubahan Akta Pendirian 
perusahaan dan mendapat persetujuan dengan akta perubahan AD: AHU-29383. AH.02.02 
tahun 2008 pada tanggal 30 Mei 2008. Tanggal 10 September 2009 kembali diterima 
perubahan data perseroan: AHU-AH.01.10-15390. 

PT SKU memperoleh Dukungan Permohonan Pendaftaran Usaha Perkebunan (PPUP) 
Nomor: 525/1233/UT/1995 tanggal 9 November 1995 dari Departemen Perkebunan Provinsi 
Kalimantan Tengah dan izin lokasi perkebunan dengan nomor 39.480.42/BPN/I-1996 tanggal 
19 Januari 1996 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Barat di 
Desa Ragda dan Toman Kecamatan Arut Selatan. Setelah itu dilakukan perpanjangan izin 
lokasi dengan nomor 227.480.42/BPN/X/1997 tanggal 6 Mei 1997 dari BPN Kabupaten 
Kotawaringin Barat; sampai tahun 2010 masih dalam proses pengajuan HGU.

Berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 525.26/754/
Ek tanggal 26 Juni 1997 tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Tanaman 
Kelapa Sawit atas nama PT SKU, luas areal perkebunan ini adalah 7.730 ha. 

Proses mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama 
adalah ukur keliling (Kadastral) No.DI.302.500/2000 tanggal 28 September 2000 luas sebesar 
6.950 Ha. Tahap kedua adalah proses penerbitan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” 
dengan No.102/PPTB/X/2006 tanggal 6 Oktober 2006; areal perkebunan PT SKU yang 
semula merupakan wilayah administratif Desa Medang Sari sekarang meluas ke wilayah 
Desa Runtu. 

PT SKU terbagi menjadi dua lokasi terpisah:

Lokasi pertama memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara  :  berbatasan dengan areal kebun PT Surya Sawit Sejati
Sebelah Timur   :  berbatasan dengan Desa Medang Sari Kecamatan Arut Selatan
Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun Plasma PT Medco
Sebelah Barat : berbatasan dengan areal izin lokasi PT Surya Sawit Sejati dan 

Sungai Arut Selatan
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Gambar 3.58. Peta Lokasi PT SKU

Lokasi kedua memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan areal PT Surya Sawit Sejati dan Desa Runtu 
Kecamatan Arut Selatan

Sebelah Timur : berbatasan dengan areal PT Astra Group
Sebelah Selatan :  berbatasan dengan kebun plasma PT Medco
Sebelah Barat : berbatasan dengan areal izin lokasi PT Surya Sawit Sejati dan 

Sungai Arut Selatan

Dalam dokumen perusahaan, sejak tahun 1998 sampai 2009 perusahaan telah membayar 
ganti rugi untuk lahan milik masyarakat. Perhitungan kompensasi lahan didasarkan pada 
luas lahan dan tanaman yang ada di dalamnya dengan harga ganti rugi yang meningkat 
seiring dengan berjalannya waktu dan sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan.  

Total luas lahan yang digunakan PT SKU untuk pembangunan kebun kelapa sawit adalah 
6.950 Ha, namun realisasinya seluas 2.563 Ha  (36,88%), melalui lima tahap pembukaan 
lahan: (1) 443 Ha pada tahun 1999; (2) 492 Ha pada tahun 2000; (3) 613 Ha pada tahun 2006; 
(4) 500 Ha pada tahun 2007; dan (5) 358 Ha pada tahun 2008. Dari realisasi pembukaan 
lahan tersebut, ternyata sebagian besar merupakan lahan milik masyarakat, yakni seluas 
77,12 %.
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Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SKU di Kabupaten Kotawaringin Barat 
Provinsi Kalimantan Tengah secara nyata turut berpartisipasi dalam menyediakan lapangan 
pekerjaan dan peluang kerja/usaha bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan data manajemen 
perusahaan, tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang terserap di PT SKU adalah 555 orang, 
terdiri atas 90 tenaga kerja tetap (karyawan kebun dan karyawan administrasi) dan 465 
tenaga kerja lapangan.

3.6.2. Temuan Lapangan

Temuan lapangan ini merupakan hasil Diskusi Kelompok Terfokus (DKF), Wawancara 
Mendalam, Wawancara Berstruktur, Pengumpulan Data Sekunder dan Observasi Lapangan 
yang dilakukan pada masyarakat pada areal PT SKU. DKF dilaksanakan sebanyak 3 kali pada 
3 desa yang ada dengan jumlah partisipan keseluruhan 40 orang. Wawancara Mendalam 
dilakukan terhadap pemuka masyarakat, pemuka adat, dan petani pada areal PT SKU 
dengan jumlah informan sebanyak 13 orang. Wawancara Berstruktur dilaksanakan terhadap 
aparat kecamatan,  aparat desa, aparat dusun dan manajemen perusahaan sebanyak 10 
orang.

3.6.2.1. Kriteria RSPO 2.3

Berdasarkan data pihak perusahaan, diskusi dengan masyarakat, Wawancara Mendalam 
dengan tokoh-tokoh desa (pemimpin informal), pedagang, pengusaha jasa di tingkat desa, 
manajer dan asisten manajer perusahaan, serta Wawancara Berstruktur dengan aparat 
desa di Desa Runtu, Desa Makarti Jaya dan Desa Medang Sari, juga aparat Kecamatan Arut 
Selatan dan Kecamatan Pangkalan Lada, hasil temuan lapangan adalah sebagai berikut:

(1) Penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan 
hukum dan hak tradisional tanpa persetujuan pemilik lahan. Berdasarkan hasil DKF, 
Wawancara Mendalam, dan Wawancara Berstruktur, masyarakat melepaskan hak 
mereka dengan sistem ganti rugi. 

(2) Sebagian masyarakat yang tidak mau melepaskan haknya dari areal perkebunan tersebut 
dibiarkan untuk tetap berada di kebun perusahaan (enclave) sesuai dengan rekap total 
luas areal lain-lain yang berada di PT SKU, yaitu seluas 111 Ha (di dalamnya termasuk 
areal enclave ± 2 Ha sesuai dengan survei lapangan, pada peta perusahaan).
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(3) Pada penanaman tahun 1999 di Desa Medang Sari, lahan yang sudah ditanam oleh 
perusahaan kemudian diklaim ulang oleh masyarakat kepada pihak perusahaan. 

(4) Konfirmasi yang diberikan dari aparat Desa Medang Sari, menyatakan bahwasanya 
perusahaan sempat melakukan sosialisasi dengan pemerintah desa, tetapi sifatnya 
hanya meminta izin dalam hal pembukaan lahan dan tidak bertatap muka langsung 
dengan masyarakat.

(5) Ganti rugi lahan milik masyarakat baru diproses setelah ada klaim dari pihak masyarakat. 
Pihak perusahaan kemudian memverifikasi status kepemilikan lahan, dari mulai pemilik 
lahan, aparat desa hingga kabupaten. Setelah itu dilakukan negosiasi harga sesuai 
pengakuan kepemilikan lahan.

(6) Secara legal-formal, hak tradisional masyarakat tidak dapat dibuktikan dengan dokumen-
dokumen tertulis. Tidak terdapat peta maupun sketsa lokasi dan bentuk lahan yang 
jelas. Bukti kepemilikan tradisional tersebut ditunjukkan oleh keberadaan lahan dan 
tanam tumbuh di lapangan serta saksi-saksi masyarakat yang mengetahui dengan pasti 
kepemilikan tradisional tersebut. PT SKU membuat peta lahan kepemilikan tradisional 
untuk lahan yang akan diganti rugi, namun pimpinan unit tidak berkewenangan 
mengeluarkan peta tersebut. 

(7) Salinan dokumen mengenai proses persetujuan kesepakatan sudah lengkap 
dan disimpan oleh manajemen perusahaan, namun proses awal negosiasi tidak 
terdokumentasi. Sementara itu, pemilik lahan tidak memiliki salinan dokumen. 

(8) Dalam proses ganti rugi lahan, perusahaan menyimpan berkas ganti rugi tanah/tanam 
tumbuh, tetapi pemilik lahan tidak memegang dokumen tersebut. POLMAS (Polisi 
Masyarakat) sektor setempat juga menyimpan sebagian dokumentasi proses ganti 
rugi yaitu berupa foto kegiatan pengukuran lahan menggunakan GPS dan lain-lain. 
Berkas ganti rugi antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan sudah dilengkapi 
dengan denah lokasi lahan (sketsa lokasi). Dalam Dokumen Nomor SOP/NP/SMART/
VII/D Tahun 2010 dengan nomor revisi 02 pada poin 7, Berita Acara pembayaran ganti 

 

Gambar 3.59. Lahan Enclave seluas ± 2 Ha sesuai survei lapangan
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rugi harus lengkap dengan tiga rangkap asli. Rangkap ketiga diberikan kepada pemilik 
tanah/tanam tumbuh. SOP tersebut dibuat tahun 2010, sementara proses ganti rugi 
lahan telah dilakukan jauh sebelumnya, sehingga proses ganti rugi tersebut tidak dapat 
dikatakan menyimpang dari SOP tahun 2010. 

(9) Temuan-temuan dalam tahap negosiasi (yang menghasilkan kesepakatan antara 
masyarakat dan perusahaan serta memiliki dokumen lengkap, beserta foto diri 
penerima yang diarsipkan PT SKU) adalah sebagai berikut: 1) Hasil perundingan/
pembayaran kompensasi harga atas lahan antara perusahaan dengan pemilik lahan 
sudah terdokumentasikan dengan baik, 2) Hasil pembayaran didokumentasikan dengan 
berita acara bermeterai yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, disaksikan 
Kapolsek setempat dan didokumentasikan dengan gambar/foto, 3) Terdapat kuitansi 
pembayaran disertai meterai cukup dan diberi tanda tangan/cap jempol penerima ganti 
rugi/pemilik hak tradisional, 4) Terdapat fotokopi KTP penerima ganti rugi, 5) Terdapat 
dokumentasi berupa foto pemilik lahan, 6) Terdapat surat keterangan kepemilikan lahan 
atau sertifikat. 

3.6.2.2. Kriteria RSPO 7.3

Temuan-temuan yang diperoleh dari Wawancara Mendalam, Wawancara Berstruktur dan 
DKF terkait kriteria RSPO 7.3 adalah sebagai berikut :

(1) PT SKU sudah melaksanakan identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada tahun 
2010 yang dilakukan oleh staff internal yang tersertifikasi RSPO pada bulan Agustus 
2010. Dokumen identifikasi ini sudah dilakukan peer review oleh Fahutan IPB dan 
sedang dalam tahap finalisasi. Walaupun dokumen tersebut belum final, perusahaan 
sudah menerapkan rekomendasi dari Rencana Pemantauan dan Pengelolaan (RPP) 
NKT tersebut.

(2) Pembukaan lahan dilakukan pada tahun 1999 di daerah Desa Medang Sari. Tahun 
2000, pembukaan lahan berlanjut di daerah Desa Runtu. Tahun 2006-2008, masih 
ada penanaman di sekitar daerah Desa Runtu, tetapi hanya mengisi lahan-lahan yang 
belum digarap, dan sudah ada ganti rugi sebelumnya. Tidak ada penanaman baru dari 
November 2005 hingga November 2007. PT SKU melakukan penanaman terakhir pada 
tahun 2008.

(3) Temuan–temuan pada pembukaan lahan baru adalah sebagai berikut:

(a) Ada persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat lokal ketika pemindahan hak 
kepemilikan lahan dilakukan, kecuali di Desa Medang Sari.
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(b) Metode yang diterapkan untuk memastikan diberlakukannya prinsip Free, Prior 
and Informed Consent (FPIC) adalah verifikasi status kepemilikan lahan untuk 
selanjutnya diberikan ganti rugi atau ditetapkan enclave terhadap masyarakat 
yang tidak mau lahannya diganti rugi.

(c) Rekaman/dokumentasi bahwa proses pelepasan lahan tersebut telah dilaksanakan 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terdiri atas:

- Kuitansi pembayaran disertai meterai cukup dan ditandatangani penerima 
ganti rugi/pemilik hak tradisional.

Gambar 3.60. DKF di Desa Runtu, Desa Makarti Jaya, dan Desa Medang Sari

- Berita Acara serah terima kepemilikan lahan yang ditandatangani oleh pemilik 
hak tradisional dan wakil perusahaan dengan meterai cukup dan diketahui/
ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat.

- Fotokopi KTP penerima ganti rugi.
- Dokumentasi foto diri pada saat proses ganti rugi. 
- Surat Keterangan kepemilikan lahan/sertifikat kepemilikan tanah.

3.6.2.3. Nilai Konservasi Tinggi 5 (NKT5)

Komponen NKT5 menyangkut kawasan hutan yang sangat diperlukan sebagai sumber 
kebutuhan dasar masyarakat lokal. Desa terdekat yang berbatasan langsung dengan PT 
SKU adalah Desa Medang Sari dan Desa Runtu.
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(1) Kawasan hutan yang berada di PT SKU untuk usaha perkebunan kelapa sawit sebagian 
merupakan kawasan hutan sekunder. Jarak hutan cukup jauh dari pemukiman Desa 
Runtu dan Desa Medang Sari dan sebagian kecil lahan perladangan milik masyarakat, 
sehingga kawasan hutan tersebut tidak menjadi sumber kebutuhan dasar penduduk 
lokal. Sumber kebutuhan masih tersedia di sekitar Desa Runtu dan Desa Medang 
Sari, sehingga tidak ditemukan indikasi masalah tentang komponen NKT5 di kawasan 
tersebut.

(2) Pada awal pembukaan PT SKU, desa sekitar masih memiliki wilayah hutan sekunder. 
Kawasan tersebut merupakan sumber penghasilan penduduk setempat dan menjadi 
tempat masyarakat sekitar melaksanakan kegiatan perladangan, menanam lada, 
mencari hasil-hasil hutan, memancing/menjala ikan, berburu, serta tempat mencari 
kayu sebagai bahan bangunan dan kayu bakar. Setelah perusahaan kelapa sawit 
masuk ke kawasan tersebut, maka mata pencaharian sebagian masyarakat berubah 
menjadi karyawan lapangan perusahaan dan satpam perusahaan; masyarakat juga 
membuka usaha berdagang sembako, jasa angkutan Tandan Buah Segar (TBS), dan 
jasa perbengkelan.

(3) Kawasan hutan yang berada di PT SKU untuk usaha perkebunan kelapa sawit sebagian 
merupakan kawasan hutan sekunder (lokasi pada divisi III blok P24, P23, Q21, Q20, 
Q19 dan Q16) dan sebagian kecil lahan perladangan milik masyarakat di enclave. 
Kawasan tersebut bukan merupakan sumber kebutuhan dasar penduduk lokal, karena 
sumber kebutuhan masih tersedia di sekitar Desa Runtu dan Desa Medang Sari yang 
berbatasan langsung dengan PT SKU.

3.6.2.4. Nilai Konservasi Tinggi 6 (NKT6)

Komponen NKT6 merupakan kawasan hutan yang sangat diperlukan oleh komunitas lokal 
untuk mempertahankan identitas kultural maupun religi. Kawasan hutan semacam ini dapat 
berupa hutan yang secara adat dianggap sakral dan dilindungi oleh hukum adat karena 
dipercaya sebagai makam para leluhur suku. Hutan juga merupakan tempat bernaung flora 
dan fauna yang penting terkait dengan agama dan kepercayaan masyarakat. Temuan-
temuan NKT6 adalah sebagai berikut:

(1)  Masyarakat yang bermukim di sekitar PT SKU memiliki etnis beragam, yaitu Suku 
Mendawai, Banjar, Jawa, dan Batak. Dari tiga desa yang berbatasan dengan PT SKU, 
Desa Runtu masih memiliki penduduk asli dan menggunakan bahasa Melayu Mendawai 
sebagai bahasa sehari-hari. Sebagian besar penduduk lokal adalah orang-orang dari 
Suku Mendawai dan beragama Islam. Secara umum,  di desa tersebut tidak ditemukan 
adanya tempat-tempat yang dianggap keramat ataupun dianggap sakral. 
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(2)  Desa Makarti Jaya dan Desa Medang Sari adalah desa yang penduduknya merupakan 
transmigran dari luar Pulau Kalimantan. Desa Medang Sari tidak memiliki peta yang 
berskala. Namun, terdapat peta lokasi tanah adat yang secara inisiatif dibuat oleh 
aparat Desa Medang Sari. Oleh karena itu, pada penelitian ini tidak ditemukan adanya 
tempat-tempat yang dianggap keramat dan tidak ada kawasan hutan yang disakralkan 
oleh masyarakat. Dengan demikian komponen NKT6 pada kawasan ini tidak terindikasi 
keberadaannya.

3.6.2.5. Kriteria RSPO 7.5

Berdasarkan data dari pihak perusahaan, diskusi dengan masyarakat, Wawancara Mendalam 
dengan tokoh-tokoh desa (pemimpin informal), pedagang, pengusaha jasa di tingkat desa, 
dan manajer perusahaan, serta Wawancara Berstruktur dengan aparat desa di Desa Runtu, 
Desa Makarti Jaya dan Desa Medang Sari, ditemukan hal-hal sebagai berikut.

(1) Di Desa Runtu dan Desa Makarti Jaya, PT SKU mengawali pembukaan dan perluasan 
kebun dengan mensosialisasikannya pada masyarakat serta aparat desa (terdapat 
beberapa dokumentasi oleh PT SKU). Namun di Desa Medang Sari tidak ada sosialisasi 
mengenai rencana pembangunan kelapa sawit sekalipun secara formal pihak perusahaan 
telah meminta izin kepada Kepala Desa Medang Sari dengan melakukan pertemuan di 
balai desa untuk menjelaskan rencana pembangunan kebun kelapa sawit. 

(2) Penanaman baru dalam periode tahun 2006-2008 sudah memenuhi persyaratan 
hukum yang berlaku dan mencakup pengelolaan dampak pada sosial dan lingkungan. 
PT SKU telah melaksanakan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 
bekerjasama dengan CV Mitra Karya Prima pada tahun 2003. Dalam dokumen AMDAL 
tersebut terdapat dampak positif dan negatif sosial dan lingkungan. Dalam dokumen 
Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) rona lingkungan hidup dilihat dampak 
positif dan negatifnya berdasarkan  komponen fisiokimia dan biologis, komponen sosial 
ekonomi dan budaya, serta komponen kesehatan masyarakat. Berdasarkan analisis 
pada rona lingkungan dan masyarakat, keberadaan perkebunan kelapa sawit dinilai 
memiliki dampak penting bagi masyarakat yang berbatasan langsung dengan PT 
SKU. 

Gambar 3.61. Sketsa Inisiatif Aparat Desa Medang Sari
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(3) Dalam dokumen ANDAL pada bagian analisis lingkungan, PT SKU menunjukkan adanya 
perubahan iklim mikro yaitu kualitas udara. Selain itu terjadi kebisingan yang berasal 
dari jalur jalan yang dilalui truk pengangakut, namun masyarakat tidak terkena dampak 
langsung. Dampak lingkungan yang positif berasal dari tata guna lahan. Dilihat dari 
sifat kimia, fisika, dan kesuburan, keberadaan lahan memberikan keuntungan; dengan 
adanya pemupukan, terdapat peningkatan nitrogen, fosfor, dan kalium yang merupakan 
zat yang dibutuhkan tanah. 

(4) Pembukaan kebun PT SKU meliputi areal yang luas dan berdekatan beberapa desa di 
sekitarnya. Hal ini membawa akibat lahan yang dapat digunakan masyarakat misalnya 
untuk berburu, mengambil hasil hutan dan sebagainya menjadi terbatas. Meskipun 
demikian,  sebagian masyarakat telah mendapat kesempatan bekerja di perusahaan 
dan mendapatkan peluang usaha baik di bidang jasa, perdagangan, serta dalam bidang 
penyediaan barang kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pendapatan mereka 
meningkat. 

3.6.2.6. Kriteria RSPO 7.6

Berdasarkan diskusi dengan masyarakat, Wawancara Mendalam dengan tokoh-tokoh desa 
(pemimpin informal), pedagang, pengusaha jasa di tingkat desa dan manajer perusahaan, 
serta Wawancara Berstruktur dengan aparat desa dan aparat Kecamatan serta pemangku 
kepentingan lain, hasil-hasil temuan adalah sebagai berikut:

(1) Ada rekaman identifikasi dan penilaian atas hak berdasarkan hukum dan hak tradisional 
dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, yaitu Pemerintah Desa dan Kecamatan 
(dokumen ada di  PT SKU). 

(2) Pada pembukaan kebun kelapa sawit di Desa Medang Sari, PT SKU melakukan prosedur-
prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi. PT SKU telah 
meminta izin dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berbatasan langsung 
dengan perusahaan dengan cara melakukan pertemuan di Kantor Desa. Pertemuan 
dihadiri oleh perwakilan dari perusahaan serta para pejabat/aparat desa. Perusahaan 
telah menunjukkan izin dan hak pengusahaan lahan untuk pengembangan perkebunan 
kelapa sawit di sekitar wilayah desa tersebut, dan menjelaskan bahwa masyarakat 
yang lahannya terkena/termasuk dalam hak pengusahaan lahan akan mendapatkan 
kompensasi atau ganti rugi atas hak tradisionalnya.

(3) Proses ganti rugi lahan milik masyarakat di Desa Runtu dan Makarti Jaya diselesaikan 
dengan baik atas kesepakatan pihak perusahaan, masyarakat, dan pemerintah 
setempat. Kesimpulan  tersebut diambil berdasarkan temuan-temuan berikut:
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(a) Menurut aparat Desa Makarti Jaya, pihak PT SKU tidak membuka lahan perkebunan 
kelapa sawit sebelum mendapat kepastian/kejelasan status lahan yang akan 
dibuka.

(b) Menurut hasil DKF di Desa Makarti Jaya, uang ganti rugi lahan dari perusahaan 
telah diterima dengan sukarela karena harganya ditentukan berdasarkan hasil 
musyawarah antara pihak perusahaan, masyarakat, serta aparat desa hingga 
kecamatan.

(c) Proses ganti rugi lahan milik masyarakat yang termasuk di areal perkebunan 
PT SKU telah difasilitasi oleh tim desa dan pemerintah kecamatan. Masyarakat 
mengatakan bahwa cara/proses ganti rugi yang telah dilakukan merupakan cara 
terbaik saat ini. 

(4) Di Desa Medang Sari, terdapat kasus dalam hal kompensasi atas lahan tradisional 
di mana ada tiga Kepala Keluarga (KK) yang tidak bersedia mengambil uang ganti 
rugi secara kolektif seperti masyarakat lain. Menurut aparat Desa Medang Sari, ketiga 
KK tersebut tidak bersedia menjual lahan mereka kepada pihak perusahaan dan tetap 
meminta PT SKU untuk mengganti lahannya yang telah ditanami kelapa sawit. Sampai 
saat ini, tuntutan tersebut belum terpenuhi/diselesaikan. Setelah dikonfirmasi, PT SKU 
tidak dapat memenuhi permintaan ketiga KK tersebut karena telah dicapai kesepakatan 
bersama dengan pihak pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta pemerintah 
kabupaten, dan uang ganti rugi sudah siap pada waktu itu.

3.6.2.7. Dampak Sosial Ekonomi

Dampak sosial ekonomi akuisisi lahan dan keberadaan lahan PT SKU terhadap masyarakat 
yang berbatasan dengan Desa Medang Sari, Desa Makarti Jaya, dan Desa Runtu adalah 
sebagai berikut:

3.6.2.7.1. Dampak Sosial

(1) Proses Interaksi

Interaksi sosial yang sedikit kurang harmonis terjadi antara kelompok masyarakat Medang 
Sari dengan pihak PT SKU. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa permasalahan sosial 
yang belum terselesaikan dengan baik hingga sekarang. Contohnya: 
(a)  Masih ada tiga KK yang tidak mau melepaskan haknya kepada pihak perusahaan.
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(b)  Kegiatan bazar/pembagian minyak goreng dengan harga murah yang dilaksanakan 
PT SKU pada Desember 2010 di Desa Runtu, Desa Mekarti Jaya, Desa Melawen, 
dan Desa Medang Sari hanya diprioritaskan kepada masyarakat kurang mampu yang 
sebagian merupakan tenaga kerja harian lepas di perusahaan. Hal ini telah menimbulkan 
kecemburuan sosial bagi masyarakat lainnya.

(c)  Sebagian besar masyarakat mengeluhkan bahwa jalan desa (jalan yang 
menghubungkan desa dengan jalan raya Sampit - Pangkalan Bun) rusak setelah 
adanya truk-truk perusahaan perkebunan yang melintas untuk mengangkut TBS.

(d)  Aparat desa mengungkapkan bahwa bantuan/tanggung jawab sosial dari pihak 
perusahaan sangat minim.

Dengan adanya perusahaan, juga membawa dampak positif dalam interaksi sosial seperti:

(a) Masyarakat di Desa Makarti Jaya dan Desa Runtu, mengatakan bahwa interaksi sosial 
mereka semakin meluas sejalan dengan bertambahnya jumlah dan mobilitas penduduk 
di sekitar areal perkebunan. Akses jalan mulai terbuka bagi masyarakat desa sekitar 
sehingga lalu lintas antar-desa dan antar-kota mengalami kemajuan. 

(b) Operasional perkebunan kelapa sawit yang diawali pembukaan/pengolahan lahan, 
penanaman dan perawatan tanaman muda membutuhkan tenaga kerja yang cukup 
banyak. Kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan kebun tersebut tidak dapat 
dipenuhi masyarakat lokal. Pada waktu itu tidak banyak masyarakat lokal yang tertarik 
menjadi pekerja perusahaan karena masih banyak alternatif pekerjaan yang lebih sesuai 
dengan kebiasaan masyarakat setempat yang tidak terbiasa bekerja dengan target 
tertentu dan aturan yang mengikat. Perusahaan akhirnya mempekerjakan pendatang 
dari luar daerah serta para transmigran di sekitar perusahaan.

Kehadiran para pekerja perkebunan dari luar daerah serta para pendatang yang mencoba 
peluang usaha di desa-desa sekitar perusahaan tidak menimbulkan konflik dengan penduduk 
lokal, bahkan terjadi interaksi sosial yang cukup baik.

(2) Organisasi Sosial dan Struktur Sosial

Hadirnya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit telah membuka akses bagi 
penduduk di daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Terbukanya akses ini selanjutnya 
berdampak pada perubahan-perubahan sosial dan ekonomi, bahkan budaya dan orientasi 
hidup. 

Desa Runtu sebelumnya hanya merupakan dusun di sepanjang Sungai Arut dengan jumlah 
penduduk tidak terlalu banyak dan berpencar-pencar. Dengan kehadiran perusahaan 
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perkebunan kelapa sawit, wilayah tersebut makin berkembang dan jumlah penduduknya 
makin banyak, baik dari luar daerah maupun penduduk lokal yang pindah dari pedalaman ke 
lokasi yang dekat dengan jalan raya. 

Perkembangan wilayah sebagai dampak keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan 
kelapa sawit di wilayah tersebut merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya 
perubahan organisasi dan struktur sosial di masyarakat. Ada juga faktor lain, yaitu adanya 
akses jalan raya (Jalan Trans-Kalimantan lintas Pangkalan Bun-Nanga Bulik) km 12 yang 
menghubungkan ibukota kabupaten Kotawaringin Timur, Barat, dan Lamandau.

Banyaknya kesempatan kerja dan peluang usaha sebagai dampak dari keberadaan 
perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, ikut mempengaruhi kelas atau strata sosial 
masyarakat sekitar, terutama dilihat dari tingkat kesejahteraannya. Tingkat kesejahteraan 
masyarakat di sekitar PT SKU dapat dilihat dari kondisi rumah-rumah mereka yang sebagian 
besar sudah berbentuk permanen dan semi permanen, kepemilikan kendaraan bermotor, 
serta kepemilikan barang-barang sekunder dan tersier lain. Semuanya menunjukkan bahwa 
secara umum kondisi masyarakat di sekitar PT SKU lebih dari sejahtera. Namun demikian, di 
Desa Makarti Jaya dan Desa Runtu belum tersedia jaringan listrik dari PLN, sehingga tidak 
sedikit penduduk yang menggunakan generator sebagai alat pembangkit listrik.

(3) Institusi Sosial

Institusi lokal yang sangat berperan dalam hal memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam 
hal kompensasi lahan serta penyerahan lahan adalah Kepala Desa, Ketua RT, tokoh-tokoh 
masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang memberi pengaruh besar bagi kehidupan 
masyarakat. Kepala Desa yang wilayahnya berbatasan dengan PT SKU berfungsi menjadi 
mediator dan orang kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan 
dengan pihak perusahaan. Peran aktif tokoh adat dan agama juga sangat penting karena 
tokoh-tokoh tersebut selalu dipatuhi dan dihormati baik oleh perusahaan maupun oleh 
masyarakat di sekitar perusahaan. 

Hubungan masyarakat dan PT SKU tetap terjalin baik sekalipun sempat terjadi konflik antara 
masyarakat yang menerima dan yang menolak kehadiran perusahaan. Kehadiran PT SKU 
membuat wilayah desa semakin sempit karena hampir sebagian besar lahan digunakan 
untuk perkebunan sedangkan jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah. Tanah 
mereka semakin terbatas sehingga mata pencaharian penduduk seperti berladang semakin 
berkurang. Namun secara umum, PT SKU telah membuka akses jalan dan lapangan 
pekerjaan; kedua hal ini membuat hubungan masyarakat dan perusahaan semakin terjalin 
walaupun hak atas tanah mereka telah beralih ke pihak perusahaan.
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(4) Persepsi Diri dan Perilaku Sosial

Persepsi masyarakat tentang kehadiran perusahaan beraneka ragam, ada yang pro dan 
ada yang kontra. Masyarakat yang pro menganggap kehadiran perusahaan akan membawa 
dampak baik, karena tersedianya lapangan pekerjaan dan bertambahnya harta atas ganti 
rugi lahan. Namun masyarakat lain yang mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber 
mata pencaharian merasakan bahwa ruang lingkup mereka untuk mencari nafkah berkurang. 
Meskipun demikian, perilaku masyarakat di Desa Medang Sari, Desa Makarti Jaya, dan 
Desa Runtu tidak mengalami pergeseran. Sistem kekerabatan antara sesama warga masih 
erat dan sistem serta kaidah-kaidah kehidupan sehari-hari masih dipegang teguh.  

Masyarakat sendiri selalu beranggapan bahwa peran merekalah yang menentukan masa 
depan dengan tekad bekerja selama masih ada waktu. Masyarakat juga menyadari bahwa 
segala sesuatu pasti berubah dan perubahan kadang kala juga membawa kemajuan. 

Persepsi masyarakat terhadap lingkungan telah bergeser. Semula mereka menganggap 
lingkungan alam tidak boleh diganggu dan harus dianggap keramat. Sekarang mereka 
beranggapan bahwa lingkungan harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kebutuhan 
masyarakat serta untuk kemajuan pembangunan dan dikelola secara bertanggung jawab. 
Persepsi ini berdampak positif karena masyarakat dan perusahaan selalu bermitra dalam 
mengelola lahan dan selalu mempertimbangkan kemajuan masyarakat sekitar. 

3.6.2.7.2. Dampak Ekonomi

Sumber pendapatan masyarakat Desa Medang Sari, Desa Makarti Jaya, Desa Runtu berasal 
dari sektor pertanian, peternakan, dan sumber lainnya. Produk utama pertanian adalah  
lada,   sedangkan produk utama peternakan adalah ayam. Pendapatan lainnya adalah upah 
sebagai pekerja  di PT SKU. Dampak ekonomi dari kegiatan perkebunan akan dijelaskan 
sebagai berikut :

(1) Kesempatan Kerja 

Pekerjaan bukan hanya penting untuk mencapai kepuasan individu, namun juga krusial 
dalam hal memenuhi perekonomian rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Tenaga kerja PT SKU sebagian besar berasal dari ketiga desa yang berbatasan 
langsung dengan perusahaan. Tenaga-tenaga kerja tersebut dipekerjakan dalam kegiatan 
pemeliharaan piringan, jalan dan saluran, pemeliharaan tanaman kelapa sawit, proses 
panen, pengumpulan hasil panen dan kegiatan pengangkutan TBS ke Pabrik Kelapa Sawit 
(PKS) di PT Tapian Nadenggan.
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Gambar 3.63. Peluang usaha masyarakat di sekitar kebun kelapa sawit

Berdasarkan hasil DKF di desa yang berbatas langsung dengan PT SKU,  72,4% penduduk 
bekerja sebagai petani, 7,9% bekerja sebagai pedagang, 5,3% bekerja sebagai Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), 3,9 % bekerja sebagai nelayan, dan 2,6 % bekerja sebagai buruh harian 
lepas.

(2) Peluang Kerja dan Usaha

Peluang bekerja dan berusaha bagi penduduk yang di sekitar PT SKU terfokus pada beberapa 
mata pencaharian; selain menjadi karyawan perusahaan dan buruh harian lepas, ada juga 
yang menjadi pedagang di lokasi dekat perusahaan, petani plasma, membuka usaha bengkel 
dan usaha jasa lainnya. Semakin pesatnya perkembangan sub-sektor perkebunan kelapa 
sawit di desa-desa yang berdekatan dengan perusahaan membuat daerah itu menyediakan 
sarana dan prasarana yang diperlukan oleh perusahaan. Penduduk lebih banyak berusaha 
di bidang pengadaan jasa, perdagangan, dan penyediaan transportasi selain berusaha 
di bidang pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan (kelapa sawit, lada, dan 
karet).

Gambar 3.62. Beberapa jenis pekerjaan di perkebunan kelapa sawit

(3) Kesejahteraan Masyarakat

Dalam bidang kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat 
dan pemerintah, serta DKF di Desa Medang Sari, Desa Makarti Jaya, dan Desa Runtu, 
keberadaan perusahaan lebih banyak menghasilkan dampak positif: penyerapan tenaga 
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Tabel 3.8. Kegiatan TJSP PT SKU di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Pangkalan 
Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Maret 2010 - Februari 2011

No. Kegiatan Sosial Lokasi Waktu

Kesehatan

1 Pemeriksaan mata dan 
pemberian kacamata gratis

SDN 1 Makarti Jaya

Februari 2011SDN 1 dan 2 Runtu
SDN Medang Sari
SMPN 8 Arut Selatan

Infrastruktur
1 Bantuan perbaikan jalan desa Desa Kadipi Kec. Arut Selatan Maret 2010
2 Bantuan perbaikan jalan desa Dusun Sarap Kec. Arut Selatan April 2010
3 Bantuan perbaikan jalan desa Desa Kadipi Kec. Arut Selatan Oktober 2010
4 Bantuan perbaikan jalan desa Dusun Sarap Kec. Arut Selatan Oktober 2010

5 Bantuan perbaikan lapangan 
bola Desa Runtu Desember 2010

Perayaan Hari Besar 
1 Bantuan perayaan MTQ Kec. Arut Selatan Januari 2010
2 Bantuan perayaan MTQ Kec. Pangkalan Lada Maret 2010
3 Bantuan perayaan HUT desa Desa Kadipi Kec. Arut Selatan Maret 2010

4 Bantuan perayaan HUT RI 
ke-65

Desa Kanambul, Medang Sari, 
Kec. Pangkalan Lada Agustus 2010

5 Bantuan perayaan HUT 
kecamatan  Kec. Pangkalan Lada Desember 2010

Ekonomi

1 Memberikan SPK 
pengangkutan karyawan BHL 

dari Desa Pangkalan Tiga, 
Makarti Jaya dan Kadipi ke 
MSAE

Januari-Desember 
2010

2 Memberikan SPK 
pengangkutan TBS dari kebun MSAE ke PKS HNAM Januari-Desember 

2010

3 Bazar minyak goreng
Desa Runtu, Makarti jaya, 
Medang Sari, Kadipi dan Desa 
Sungai Melawen

Desember 2010

Sumber : Manajemen PT SKU, 2010

kerja/pengurangan tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan 
ekonomi masyarakat (terutama masyarakat yang menanam kelapa sawit), terbukanya 
lapangan usaha (contohnya bengkel, warung, dan lain-lain). 

3.6.2.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

PT SKU telah melakukan upaya nyata dalam rangka memenuhi tanggung jawab perusahaan. 
Kegiatan-kegiatan TJSP PT SKU memberikan dampak sosial positif kepada masyarakat yang 
berbatasan langsung dengan perusahaan, contohnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, 
pemberdayaan ekonomi lokal, perbaikan insfrastruktur, serta pemberian bantuan pada saat 
hari raya keagamaan, dan hari besar nasional (lihat Tabel 3.8.)
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Dari hasil wawancara dan DKF, masyarakat di sekitar perusahaan menyampaikan agar pihak 
PT SKU lebih memperhatikan pengadaan alat-alat belajar-mengajar serta pengadaan buku 
bagi siswa, untuk meningkatkan minat belajar dan membaca.

 

Gambar 3.64. Sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi perhatian perusahaan

Di Desa Medang Sari terdapat temuan khusus mengenai TJSP perusahaan; pihak PT SKU 
mengangkut TBS melalui salah satu jalan desa (khususnya Jalan Desa Medang Sari-Jalan 
Utama), sehingga merusak badan jalan desa tersebut. Dengan demikian, saat DKF di Desa 
Medang Sari, masyarakat meminta agar PT SKU lebih memperhatikan/memperbaiki jalan 
umum tersebut. Perusahaan menjelaskan bahwa pada tahun 2008 sampai tahun 2010 
sering dilakukan perbaikan jalan desa tersebut dengan penimbunan laterite dan perataan 
dengan alat berat grader.

3.6.3. Kesimpulan

(1) Sebelum tahun 2000, PT SKU hanya meminta izin pada pemerintah desa setempat 
untuk pembukaan lahan. Setelah tahun 2000, perusahaan sudah melakukan sosialisasi 
dan berdiskusi dengan masyarakat. Akuisisi lahan dilakukan sesuai kesepakatan 
dengan masyarakat. Dokumentasi proses pelepasan lahan telah dibuat sesuai 
ketentuan perusahaan. Umumnya, penggunaan lahan untuk kelapa sawit oleh PT SKU 
tidak mengurangi hak hukum dan hak tradisional masyarakat setempat serta tidak 
bertentangan  dengan kriteria RSPO 2.3.

(2) Pembukaan lahan oleh PT SKU tidak dilakukan di kawasan hutan primer. Desa-desa 
sekitar PT SKU masih memiliki ladang sebagai sumber kebutuhan pokok (NKT5). 
Keberadaan PT SKU tidak menghilangkan sumber kebutuhan pokok masyarakat 
setempat di samping kebutuhan pokok lainnya masih bisa dibeli di pasar. Tempat keramat 
atau sakral (NKT6) di desa sekitar perkebunan tidak ditemukan karena sebagian besar 
penduduk berasal dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. 
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(3) Sebagian besar areal PT SKU ditanam sebelum akhir tahun 2007. Sekitar 358 Ha ditanam 
tahun 2008. Penanaman baru pada tahun 2008 ini sudah didahului dengan melakukan 
AMDAL pada tahun 2003. Sosialisasi dan negosiasi ganti rugi lahan dilakukan bersama 
wakil masyarakat, Kepala Desa dan Camat. Kegiatan sosialisasi telah dilakukan namun 
tidak terdokumentasi secara lengkap oleh PT SKU. Penanaman baru di PT SKU telah 
sesuai dengan kriteria RSPO 7.5

(4) Terkait dengan kriteria RSPO 7.6, akuisisi dan kompensasi lahan masyarakat telah 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan secara musyawarah antara perusahaan dan 
masyarakat. Masyarakat yang tidak bersedia melepaskan lahannya, dibiarkan oleh 
pihak perusahaan untuk tetap berada di perkebunan. Terdapat dokumen lengkap pada 
proses ganti rugi, penyerahan lahan dan pembayaran kompensasi yang telah dilakukan 
secara formal dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh aparat 
desa dan kecamatan. 

(5) Kehadiran PT SKU menimbulkan perubahan sosial ekonomi. Dampak positifnya adalah 
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan, 
pendapatan masyarakat dan mobilitas penduduk. Dampak negatifnya antara lain makin 
sempitnya lahan, adanya penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, serta 
berkurangnya tenaga pertanian di desa. Perilaku sosial masyarakat tidak mengalami 
pergeseran, hubungan kerabatan antar-warga makin erat, dan kaidah-kaidah serta adat 
istiadat kehidupan sehari-hari masih terpelihara karena sebagian masyarakat di sekitar 
PT SKU sudah lama berinteraksi dengan pendatang (transmigran).

3.6.4. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi berdasarkan hasil kajian:

(1) Untuk mengurangi potensi konflik lahan dengan masyarakat, pihak perusahaan harus 
terlebih dulu mengadakan sosialisasi dengan musyawarah dan mufakat sebelum 
pembukaan lahan dilakukan dengan mengikuti SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan yang telah 
disusun oleh perusahaan pada tahun 2010. Proses sosialisasi dan ganti rugi lahan 
harus didokumentasikan dengan lengkap dan tersedia apabila diperlukan oleh pihak-
pihak yang memerlukan.

(2) Untuk mengurangi kecemburuan sosial, pihak perusahaan selayaknya mempunyai 
itikad baik untuk segera merealisasikan tanggung jawab sosialnya (TJSP) dengan  
mengidentifikasikan jenis TJSP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, 
terutama dalam hal memberdayakan ekonomi lokal dan peningkatan pendidikan 
masyarakat. Dalam hal ini, pihak perusahaan hendaknya membentuk divisi khusus 
yang bertanggung jawab dalam bidang pemberdayaan masyarakat. 
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3.7. PT Mitrakarya Agroindo (MKA)

3.7.1. Profil Perusahaan

PT Mitrakarya Agroindo (MKA) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 16 Februari 
2004 oleh Notaris Hardinawanti Surodjo, S.H. di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri 
Kehakiman dengan surat No. C-03107 HT.01.01 tahun 2005 tertanggal 4 Februari 2005. 
Pada tahun 2008 terjadi perubahan Akta Pendirian perusahaan dengan Akta Notaris No. 17 
tanggal 5 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Hardinawanti Surodjo, S.H. di Jakarta. 
Pada tahun 2009 kembali terjadi perubahan Akta Pendirian perusahaan dengan Akta Notaris 
No. 45 tanggal 18 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Hardinawanti Surodjo, S.H., 
serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH. 01.10-05253, 
tanggal 5 Mei 2009.

Perusahaan juga memperoleh Permohonan Pendaftaran Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 
(PPUP KS) No. 500/192/Ek/2004, tanggal 12 Juni 2004 untuk komoditas kelapa sawit 
dengan luas lahan 20.000 Ha, serta Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Surat Izin 
Bupati Seruyan No. 525/077/EK/2005 tanggal 11 April 2005 untuk komoditas kelapa sawit. 
Izin lokasi perusahaan ini juga didapatkan dari Bupati Seruyan dengan surat No. 194 tahun 
2005 tanggal 22 Desember 2005 dan surat No. 55 tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 
yang meliputi Kecamatan Seruyan Tengah dan Hanau, Kabupaten Seruyan seluas 23.137 
Ha. Sementara itu, untuk Hak Guna Usaha (HGU) PT MKA masih menunggu selesainya 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah. 

Batas-batas wilayah di sekitar lokasi perkebunan PT MKA antara lain:
(1)  Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Seruyan yang di pinggirnya terdapat 

pemukiman penduduk, yaitu Desa Teluk Bayur, Gantung Pengayuh, Derawa, Sebabi, 
Durian Kait, Kalang, Sandul, Tanjung Rangas, Tanjung Paring, dan Tanjung Hara di 
wilayah Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan.

(2)  Sebelah timur berbatasan dengan PT Kridatama Lancar, PT Teguh Sempurna, PT 
Binasawit Abadi Pratama, dan lokasi transmigrasi C-1, C-2, dan C-3.

(3)  Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Ayawan.
(4)  Sebelah selatan berbatasan dengan jalan lintas Sampit-Pangkalan Bun.

Perkebunan kelapa sawit PT MKA mulai dibuka pada tahun 2006 sampai tahun 2010. 
Penamanan perdana pada tahun 2006 meliputi lahan seluas 2.577 Ha di kebun Sulin, 
Nahiyang, dan Katayang, sedangkan penanaman terakhir tahun 2010, meliputi 4 kebun 
(Sulin, Nahiyang, Katayang, dan Sungai Nusa) seluas 1.065 Ha. Secara keseluruhan, total 
lahan yang sudah dibuka adalah 13.733 Ha.
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Guna mempermudah pengelolaan dan pengawasan kebun, PT MKA membagi wilayahnya 
menjadi 4 kebun, yaitu: Sulin Estate (SLNE), Nahiyang Estate (NHYE), Katayang Estate 
(KTYE), dan Sungai Nusa Estate (SNSE), di mana masing-masing kebun dipimpin oleh 
seorang manajer. Dalam pengembangan kebun PT MKA, masyarakat yang lahannya masuk 
ke dalam wilayah perkebunan akan mendapatkan ganti rugi lahan. Pada periode 2006–2010 
PT MKA telah melakukan ganti rugi untuk lahan seluas 14.880 Ha.

Sampai tahun 2010 luas lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) PT MKA adalah sebesar 
6.265 Ha dan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) sebesar 7.218 Ha. Dari lahan TM 
tersebut didapatkan produksi sebesar 79.366 ton dengan produktivitas rata-rata 10,99 ton/
Ha/thn. Selain itu, PT MKA bekerjasama dengan Koperasi Sawit Karya Abadi yang didirikan 
dengan Akta Pendirian Koperasi No. 08 tanggal 15 Oktober 2008 dan beranggotakan 909 
Kepala Keluarga.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit PT MKA di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan 
Tengah secara nyata turut berperan dalam menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha 
bagi masyarakat di sekitarnya. Data dari manajemen perusahaan menunjukkan bahwa pada 
tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang terserap oleh PT MKA adalah 3.193 orang yang terdiri 
atas pegawai/karyawan kebun 471 orang dan karyawan lapangan 2.722 orang.

Gambar 3.65. Peta lokasi PT MKA
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3.7.2. Temuan Lapangan

Temuan lapangan ini merupakan hasil Diskusi Kelompok Terfokus (DKF), Wawancara 
Mendalam, Wawancara Berstruktur, Pengumpulan Data Sekunder dan Observasi Lapangan 
yang dilakukan pada masyarakat di 3 desa pada areal PT MKA. DKF dilaksanakan sebanyak 
3 kali pada 3 desa yang ada dengan jumlah partisipan keseluruhan 36 orang. Wawancara 
Mendalam dilakukan terhadap pemuka masyarakat, pemuka adat dan petani pada areal PT 
MKA dengan jumlah informan sebanyak 13 orang. Wawancara Berstruktur dilaksanakan 
terhadap aparat kecamatan, aparat desa, aparat dusun, dan manajemen perusahaan 
sebanyak 10 orang.

3.7.2.1. Kriteria RSPO 2.3

Kriteria RSPO 2.3 berbunyi ”Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal 
berdasarkan hukum maupun hak tradisional adat pengguna lain tanpa adanya persetujuan 
terlebih dahulu dari mereka”. Ada 3 indikator utama terkait dengan kriteria RSPO ini, yaitu: 
(1) Rekaman proses negosiasi antara pemilik hak tradisional (jika ada) dengan perusahaan 
kelapa sawit yang dilengkapi peta dengan skala yang sesuai; (2) Peta dengan skala yang 
memadai yang menunjukan wilayah-wilayah di bawah hak-hak tradisonal yang diakui, dan 
(3) Salinan perjanjian yang telah dinegosiasikan dan proses-proses persetujuannya telah 
lengkap. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hal-hal sebagai berikut:
(1) Areal perkebunan PT MKA sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan/Perizinan 

serta Izin Usaha Perkebunan (sertifikat HGU belum ada) adalah seluas ± 20.000 Ha.

Gambar 3.66. Kantor salah satu kebun di PT MKA
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(2) Dalam akuisisi lahan masyarakat di Desa Sebabi, Durian Kait, dan Sandul, penggunaan 
lahan untuk kelapa sawit di PT MKA tidak mengurangi hak adat, dan penjualan lahan 
masyarakat ke perusahaan dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak mana pun. 
Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses penyerahan lahan (Gambar 3.67.)

Gambar 3.67. Sosialisasi dan negosiasi antara perusahaan dengan warga 
masyarakat dalam pelepasan lahan

(3) Penentuan patokan harga ganti rugi lahan merupakan hasil negosiasi antara pihak 
perusahaan dan pemilik lahan dengan mempertimbangkan kondisi lahan di lapangan 
apakah lahan itu kosong atau ada tanam tumbuh di atasnya. Jika terjadi kesepakatan, 
hal itu akan berlanjut ke tahap transaksi. 

(4) Semua penyerahan lahan melalui proses perundingan (negosiasi) antara pemilik lahan 
dan perusahaan. Dalam proses ini juga dilampirkan peta dan dokumentasi terkait luas, 
lokasi, dan pemilik lahan. Dari hasil survei lapangan, tanah yang dikeramatkan hanya 
terdapat di Desa Durian Kait, berupa tanah makam tua (makam keramat). Area ini sudah 
ditetapkan oleh pihak perusahaan sebagai daerah NKT6.

(5) Hak tradisional masyarakat secara legal formal tidak dapat dibuktikan dengan dokumen 
tertulis. Hanya terdapat peta maupun sketsa lokasi dan bentuk lahan dengan gambar 
yang sederhana dan belum memenuhi standar. Bukti kepemilikan tradisional ditunjukkan 
oleh keberadaan lahan dan tanam tumbuh di lapangan serta kesaksian dari masyarakat 
yang mengetahui dengan pasti kepemilikan lahan tradisional tersebut.

(6) Kesepakatan penyerahan lahan antara pemilik lahan dan perusahaan dilakukan secara 
tertulis. Selain ditandatangani oleh pihak yang melakukan jual beli, kesepakatan itu 
juga diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Salinan kesepakatan ini dipegang oleh 
pihak perusahaan. 

(7) Kompensasi atas ganti rugi lahan warga masyarakat dilampiri dokumen-dokumen yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang mencakup:
(a) Kuitansi pembayaran ganti rugi disertai meterai secukupnya dan ditandatangani 

oleh pemilik yang melepaskan lahannya ke perusahaan.
(b) Berita Acara serah terima kepemilikan lahan yang ditandatangani oleh pemilik 

lahan dan wakil perusahaan serta bermeterai dan diketahui atau ditandatangani 
oleh Kepala Desa.
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(c) Foto diri penerima ganti rugi beserta keterangan nama, alamat, nomor persil, jumlah 
uang yang diterima secara tunai, dan luas lahan yang dijual pada perusahaan. 

(d) Fotokopi KTP penerima ganti rugi.
(e) Surat keterangan kepemilikan tanah atau lahan. 

3.7.2.2. Kriteria RSPO 7.3 

Kriteria RSPO 7.3 berbunyi: “Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di 
hutan primer atau setiap areal yang disyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu 
atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT)”. Ada 2 (dua) indikator utama terkait dengan Kriteria 
RSPO 7.3, yaitu: (1) Penanaman baru dalam periode November 2005 hingga November 
2007 harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, mencakup pengelolaan dampak 
pada sosial dan lingkungan, dan sesuai dengan rencana tata ruang yang legal; (2) Rekaman 
peta rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuai dengan identifikasi NKT.

Hasil survei dan temuan lapangan terkait dengan Kriteria RSPO 7.3 adalah sebagai 
berikut: 
(1) Tidak didapatkan informasi tentang penanaman baru di tanah masyarakat tanpa 

persetujuan pemilik lahan. Sebelum proses negosiasi lahan, pihak desa melakukan 
sosialisasi mengenai pelepasan lahan. Pelepasan lahan di PT MKA dilakukan 
secara sukarela oleh pemilik lahan. Hal ini diperkuat dengan temuan lapangan yang 
memperlihatkan ada warga desa yang memiliki kebun di wilayah konsesi PT MKA 
karena belum tuntasnya negosiasi antara pemilik lahan dan perusahaan sehingga tidak 
terjadi transaksi jual beli. Setiap pelepasan lahan di ketiga desa itu selalu melibatkan 
Tim Desa (Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa atau BPD, dan tokoh masyarakat) 
(Gambar 3.76.) dan disaksikan oleh perwakilan warga, kecuali Desa Durian Kait yang 
tidak melibatkan BPD. Dalam hal ini BPD adalah perwakilan masyarakat dan Ketua 
BPD umumnya mengetahui tentang sejarah dan batas kepemilikan lahan masyarakat 
di desa.

(2) Sehubungan dengan penyusunan dokumen NKT baru dilakukan pada September 2010, 
maka pembukaan areal kebun sebelumnya dilakukan berdasarkan kriteria kawasan 
lindung yang ditetapkan pemerintah. Setelah September 2010, pembukaan kebun 
dilakukan sesuai dengan arahan areal/kawasan NKT.

(3) Sampai dengan Desember 2010, PT MKA telah membuka dan menanam di lahan 
seluas 13.483 Ha. Dalam pembukaan lahan PT MKA selalu memperhatikan areal yang 
dinyatakan mempunyai satu atau lebih NKT berdasarkan peta NKT yang sudah disusun 
oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor 
(LPPM-IPB, 2010). Area NKT telah diidentifikasi seluas 2.743 Ha.



Temuan Lapangan

186

PT Mitrakarya Agroindo

(4) Lahan yang diserahkan pada PT MKA tidak mencakup hutan primer yang memiliki NKT. 
Bukti ini dapat dilihat dari keberadaan areal bernilai konservasi tinggi di Desa Durian 
Kait yang berupa makam tua (kuburan keramat). Hasil diskusi dengan masyarakat 
menyebutkan bahwa areal tersebut sudah dipetakan dan dijadikan areal/kawasan 
konservasi (NKT6) oleh perusahaan.

(5) Sebelum PT MKA masuk, masyarakat sudah mengetahui ada perusahaan perkebunan 
kelapa sawit yang akan masuk ke wilayah mereka dari pihak kecamatan dan kabupaten. 
Sebagian besar responden (masyarakat) menyatakan bahwa mereka pada prinsipnya 
setuju dan tidak keberatan dengan kehadiran PT MKA asalkan perusahaan dapat 
membuka lapangan kerja dan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat di 
sekitar kebun.

(6) Sebelum melakukan pembukaan lahan PT MKA melakukan sosialisi kepada masyarakat 
terkait dengan rencana proses akuisisi dan ganti rugi lahan. Semua dokumentasi hanya 
disimpan di perusahaan tidak diberikan kepada pihak lain.

(7) PT MKA telah melakukan identifikasi NKT yang dilakukan oleh Pusat Penelitian 
Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PPSHB LPPM IPB) pada bulan Juni-Juli 2010. 
Laporan identifikasi NKT sudah dilakukan peer review oleh Resit Sozer dan saat ini 
laporan identifikasi NKT sedang dalam proses revisi untuk laporan final.

3.7.2.3. Nilai Konservasi Tinggi 5 (NKT5)

Terkait dengan Kriteria RSPO 7.3, yang berbunyi “Penanaman baru sejak November 2005 
tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara 
atau meningkatkan satu atau lebih NKT”. PT MKA berkewajiban untuk memelihara atau 
meningkatkan satu atau lebih NKT. 

Gambar 3.68. Pertemuan untuk membahas ganti rugi lahan 
dengan perwakilan dari Desa Durian Kait
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NKT5 merujuk pada kawasan yang mempunyai fungsi penting sebagai sumber penghidupan 
bagi masyarakat lokal baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) maupun 
komersial, yaitu dengan menjual produk (hasil hutan atau sumber daya alam lainnya) untuk 
mendapatkan uang tunai. Kebutuhan pokok termasuk:

(a)  Pangan (e)  Kayu bakar
(b)  Air (f)  Obat-obatan
(c)  Sandang (g)  Pakan hewan
(d)  Bahan untuk rumah dan 

peralatan

Suatu kawasan dikatakan penting jika kawasan tersebut digunakan oleh satu atau lebih 
anggota komunitas untuk memenuhi kebutuhan subsistennya tanpa alternatif lain yang 
terjangkau, atau yang tidak dapat digantikan oleh barang substitusi. Batas ambang kategori 
penting ditentukan 50% atau lebih dari jumlah satu atau lebih kebutuhan dasar yang dapat 
dipenuhi melalui pemanfaatan hutan atau ekosistem alami lain. Keberadaan akses komunikasi 
dan pasar merupakan salah satu faktor penting. Komunitas yang terisolasi kemungkinan 
sangat tergantung pada hutan atau ekosistem alam lain. Komunitas dengan aksesibilitas, 
akses pasar dan komunikasi, akan lebih mudah untuk beralih ke sumber pendapatan lain 
dari pemanfaatan hutan. Namun, perlu diperhatikan juga apakah barang substitusi tersebut 
tersedia dalam jumlah yang memadai, tersedia sepanjang waktu, atau terjangkau bagi 
masyarakat di masa sekarang dan masa mendatang. 

Kawasan NKT5 di PT MKA tidak teridentifikasi karena penghidupan atau mata pencaharian 
masyarakat lebih banyak bersumber dari luar areal hutan (LPPM-IPB, 2010).

3.7.2.4. Nilai Konservasi Tinggi 6 (NKT6)

Komponen NKT6 merupakan kawasan hutan yang sangat diperlukan oleh komunitas lokal 
untuk mempertahankan identitas budaya maupun religi/kepercayaan mereka. Kawasan 
ini dapat berupa hutan yang secara adat dianggap sakral dan dilindungi oleh hukum adat 
karena dipercaya sebagai makam para tetua atau leluhur, hutan habitat flora dan fauna yang 
dianggap penting terkait dengan agama dan kepercayaan mereka, dan hutan yang dianggap 
sakral karena alasan lainnya.

Secara etnis masyarakat yang bermukim di sekitar PT MKA beragam, yang sebagian 
besar terdiri atas Suku Dayak, Banjar, dan Jawa. Berdasarkan observasi dan wawancara 
dengan aparat dan tokoh masyarakat, Desa Sandul memiliki tingkat asimilasi yang sangat 
tinggi. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Dayak Ngaju, dan sebagian kecil 
masyarakat menggunakan bahasa Banjar.  



Temuan Lapangan

188

PT Mitrakarya Agroindo

Sebagian besar penduduk lokal merupakan etnis Dayak dan beragama Islam, terutama di 
Desa Sebabi di mana lebih dari 95% penduduknya adalah muslim. Berbeda dengan Desa 
Sandul dan Desa Durian Kait, meskipun sebagian besar beragama Islam, ada juga yang 
beragama Kaharingan (kepercayaan leluhur mereka). Di Desa Sandul acara ritual adat 
manyanggar lewu (penyucian desa) masih dilaksanakan, sedangkan tempat yang dianggap 
keramat berupa makam tua masih ditemukan di Desa Durian Kait. Menurut pengakuan 
kepala desa Durian Kait serta tokoh masyarakat yang dulu terlibat dalam proses ganti rugi 
lahan, ada klaim atas lahan atau kawasan hutan yang terkait dengan kepentingan adat, 
budaya, dan kepercayaan masyarakat setempat. Proses ganti rugi atau kompensasi atas 
lahan masyarakat tersebut sudah dilakukan, dan perusahaan menetapkannya sebagai 
kawasan konservasi. Penelitian ini menemukan adanya tempat yang dianggap keramat, 
yaitu berupa makam tua yang disakralkan oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, 
komponen NKT6 pada kawasan ini telah teridentifikasi.  

 NKT6 mengidentifikasi kawasan yang mempunyai fungsi penting terkait identitas budaya 
atau karakteristik yang unik dari komunitas lokal. Di PT MKA NKT6 hanya terdapat di Desa 
Durian Kait yang berupa makam tua (keramat) nenek moyang. Kawasan NKT6 di PT MKA 
teridentifikasi seluas 0,5 Ha (Gambar 3.69).

3.7.2.5. Kriteria RSPO 7.5

Kriteria RSPO 7.5 berbunyi “Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal 
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang didahulukan dan diinformasikan (FPIC), 
melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan 
masyarakat lokal serta pihak lain bisa memberikan pandangan mereka melalui institusi 
perwakilan mereka sendiri”. Ada 3 (tiga) indikator utama terkait Kriteria RSPO 7.5, yaitu: (1) 

Gambar 3.69. Makam tua di Desa Durian Kait yang dijadikan area NKT
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Perusahaan memiliki dokumen analisis dampak sosial dan lingkungan, berisi analisis aspek 
positif dan negatifnya, dan dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak 
(masyarakat lokal); (2) Rekaman sosialisasi rencana pembukaan usaha perkebunan; dan (3) 
Rekaman kesepakatan ganti rugi/penyerahan lahan dari pemilik untuk perkebunan.

Hasil survei dan temuan lapangan terkait Kriteria RSPO 7.5 adalah PT MKA mempunyai 
komitmen tinggi dalam menjaga hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar berserta 
lingkungannya. Komitmen ini dinyatakan dengan penyusunan Dokumen Analisis Dampak 
Lingkungan Hidup (ANDAL) oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) bekerjasama dengan PT Geo Dinamika Utama Palangkaraya pada tahun 2007 
berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/185/2007 tanggal 10 Mei 2007.

Sosialisasi rencana usaha perkebunan PT MKA sudah dilakukan saat pertama kali memasuki 
Kecamatan Seruyan Tengah. Saat itu semua pihak di sekitar perusahaan diundang dan 
perusahaan menyosialisasikan rencana investasinya di bidang perkebunan. Informasi ini 
terungkap pada saat dilakukan Diskusi Kelompok Terfokus (DKF) di desa-desa yang dijadikan 
sampel pada kajian ini.

Kesepakatan ganti rugi/penyerahan lahan yang dicapai oleh pihak perusahaan dan pemilik 
lahan serta diketahui oleh Camat dan Kepala Desa setempat. Salinan kesepakatan ini 
dipegang oleh manajemen perusahaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 
berita acara penyerahan lahan tersebut. 

3.7.2.6. Kriteria RSPO 7.6 

Kriteria RSPO 7.6 berbunyi: ”Masyarakat lokal diberi kompensasi untuk akuisisi tanah 
yang sudah disetujui dan dilepaskan haknya dengan syarat harus melalui proses FPIC dan 
persetujuan yang sudah disepakati”. Ada 2 indikator utama yang terkait dengan Kriteria 
RSPO 7.6, yaitu: (1) Rekaman identifikasi dan penilaian atas hak berdasarkan hukum dan 
hak tradisional dengan melibatkan instansi pemerintah terkait serta masyarakat setempat; 
dan (2) Prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi. 

Hasil survei dan temuan lapangan terkait Kriteria RSPO 7.6 di wilayah kerja PT MKA adalah 
sebagai berikut: Penyerahan lahan dilakukan berdasarkan hak tradisional, yaitu berdasarkan 
hasil musyawarah dan mufakat dengan warga sekitar kebun yang tanahnya masuk dalam 
wilayah perusahaan; Ganti rugi ditentukan dengan cara negosiasi. Jika dalam negosiasi ini 
tidak tercapai kesepakatan, perusahaan tidak memaksa masyarakat untuk menyerahkan 
lahannya. 

Bukti pembayaran kompensasi atas lahan antara perusahaan dan pemilik lahan sudah 
terdokumentasi dengan baik. Hasil pembayaran didokumentasikan secara tertulis di atas 
meterai yang diketahui oleh Kepala Desa dan didokumentasikan.
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3.7.2.7. Dampak Sosial Ekonomi

3.7.2.7.1. Dampak Sosial

(1) Proses interaksi 

Keberadaan PT MKA pada tahun 2004 untuk membangun perkebunan kelapa sawit, menurut 
keterangan aparat dan sesepuh Desa Sandul, secara umum tidak menimbulkan permasalahan 
sosial. Karena waktu itu masyarakat setempat belum terlalu mengenal perkebunan kelapa 
sawit, perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menjelaskan ganti rugi 
untuk lahan masyarakat yang termasuk dalam IUP serta peluang usaha dan kesempatan 
kerja bagi masyarakat sekitar.

Penggunaan lahan tradisional oleh PT MKA sejak pembukaan kebun tahun 2006 sampai 
tahun 2010 tidak pernah menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Proses ganti 
rugi lahan dilakukan melalui negosiasi dan tanpa paksaan dengan difasilitasi oleh aparat/
pimpinan desa serta tim desa dan kecamatan. Berdasarkan hasil Wawancara Berstruktur 
dan Wawancara Mendalam dengan tokoh formal dan informal, konflik dengan perusahaan 
pada saat pelepasaan lahan tidak pernah muncul. Namun, konflik yang sering terjadi adalah 
antarwarga masyarakat yang saling mengklaim saat lahan sudah dijual pada perusahaan.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang meliputi persiapan lahan, pengolahan 
lahan, penanaman dan perawatan tanaman muda membutuhkan tenaga kerja yang cukup 
banyak. Kebutuhan tenaga kerja tersebut tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat lokal, di 
samping karena memang waktu itu tidak banyak masyarakat yang tertarik untuk bekerja di 
perkebunan juga karena banyak alternatif pekerjaan yang dianggap lebih sesuai dengan 
kebiasaan masyarakat setempat. Masyarakat tidak terbiasa bekerja di bawah manajemen 
dan aturan yang mengikat, sehingga perusahaan banyak merekrut pekerja dari luar daerah 
dan transmigran yang ada di sekitar perusahaan.

Kehadiran para pekerja dari luar daerah dan pendatang lain yang mencoba mengadu nasib 
dengan membuka usaha di sekitar perkebunan merupakan dampak positif dari keberadaan 
perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah ini. Keberadaan para pendatang ini tidak 
menimbulkan konflik dengan penduduk lokal, bahkan menimbulkan interaksi sosial yang 
cukup baik. Sebagai contoh, di Desa Sandul semakin banyak pendatang dari luar desa, 
bahkan ada yang dari Pulau Jawa, yang turut bekerja di bagian pembibitan serta membuka 
usaha seperti warung makan, minum, kios, bengkel sepeda motor, jual pulsa, dan akhirnya 
menetap di desa tersebut. Menurut Kepala Desa dan tokoh masyarakat, Desa Sandul 
berkembang sangat pesat karena penduduknya semakin bertambah, dari 6 Rukun Tetangga 
(RT) menjadi 7 RT. 
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Selama ini, tidak pernah ada permasalahan sosial berarti antara penduduk lokal dan 
masyarakat pendatang. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan PT MKA di daerah ini 
tidak mendorong atau memicu timbulnya konflik sosial, baik antara perusahaan dengan 
masyarakat maupun antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang.

(2) Organisasi Sosial dan Struktur Sosial

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keberadaan perkebunan kelapa sawit telah berdampak 
pada terbukanya akses bagi penduduk di daerah terpencil dan pedalaman. Terbukanya akses 
ini selanjutnya berdampak pada berbagai perubahan sosial ekonomi, bahkan budaya dan 
orientasi hidup. Demikian pula, kehadiran PT MKA di Kabupaten Seruyan (dulu Kabupaten 
Kotawaringin Timur sebelum pemekaran) di tepi jalan Trans-Kalimantan lintas Sampit-
Pangkalan Bun menyebabkan terjadinya perubahan organisasi dan struktur sosial di wilayah 
sekitarnya.

Desa Sandul sebelumnya hanya merupakan desa dengan jumlah penduduk yang relatif 
tidak banyak dan terpencar. Namun, sejalan dengan semakin berkembangnya daerah 
tersebut berkat kehadiran perkebunan kelapa sawit di sekitarnya, jumlah penduduknya 
semakin bertambah dengan banyaknya penduduk pendatang, baik dari luar daerah maupun 
penduduk setempat yang pindah. Bahkan pada Februari 2010 secara definitif Desa Sandul 
menjadi Ibu Kota Kecamatan Batu Ampar dengan 2 Rukun Warga (RW) dan 7 RT.

Meskipun terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi dan struktur 
sosial, perkembangan wilayah tersebut merupakan faktor dominan yang menyebabkan 
terjadinya perubahan organisasi dan struktur sosial di masyarakat. Selain itu, harus diakui 
bahwa perkembangan di sekitar lokasi PT MKA tidak hanya disebabkan oleh keberadaan 
PT MKA, tetapi juga perbaikan akses jalan perusahaan yang menghubungkan perusahaan 
dengan desa-desa di sekitarnya.

Banyaknya kesempatan kerja dan peluang usaha sebagai dampak keberadaan perusahaan 
juga berpengaruh terhadap kelas atau stratifikasi sosial masyarakat sekitar, terutama 
dari tingkat kesejahteraannya. Jika dilihat dari kondisi rumah yang sebagian besar sudah 
merupakan rumah permanen dan semipermanen, kepemilikan kendaraan bermotor, dan 
kepemilikan barang-barang sekunder dan tersier, secara umum tingkat kesejahteraan 
masyarakat di sekitar PT MKA, khususnya di Desa Sandul, termasuk cukup tinggi. Bahkan 
beberapa rumah tangga, khususnya yang mempunyai usaha pengangkutan Tandan Buah 
Segar (TBS), usaha warung sembako, kios peralatan sekolah, toko elektronik, gerai pulsa, 
dan warung makan, sebagian tergolong kelas ekonomi menengah ke atas.
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Institusi/lembaga sosial adalah unsur dalam kehidupan dan pertumbuhan masyarakat yang 
terorganisasi. Lembaga sosial tumbuh dan berkembang karena fungsi dan perannya sangat 
diperlukan untuk mengurusi kepentingan dan tujuan bersama dalam dinamika kehidupan 
masyarakat. Jadi, lembaga sosial berfungsi sebagai wadah aktivitas manusia dalam 
rangka hidup bersama dan bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
(Sugiyanto, 2002).

Secara langsung maupun tidak, keberadaan perkebunan kelapa sawit akan berdampak 
pada institusi sosial di mana perusahaan itu berada karena hal itu akan menimbulkan 
dampak positif maupun negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam hal penggunaan lahan 
oleh perusahaan, misalnya, besar atau kecil hal itu dapat menimbulkan konflik, baik antara 
masyarakat dan perusahaan maupun di kalangan masyarakat itu sendiri.

Peran institusi sosial baik formal maupun nonformal menjadi sangat penting ketika terjadi 
konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan maupun antarmasyarakat itu sendiri dalam 
mencari solusi atas konflik yang terjadi di tengah-tengah mereka. Salah satu institusi sosial 
formal di tingkat desa yang dianggap merupakan representasi aspirasi masyarakat desa 
adalah BPD. Dari hasil wawancara dengan kepala BPD Desa Durian Kait, peran BPD di 
desa tersebut menjadi penting terkait meningkatnya potensi konflik antara masyarakat dan 
perusahaan dan antarwarga masyarakat sendiri. Potensi konflik yang paling besar adalah 
tumpang tindihnya kepemilikan lahan dan realisasi pembangunan kebun plasma sebagai 
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Padahal, BPD dianggap lebih tahu tentang 
sejarah asal-usul kepemilikan lahan yang sah di desa tersebut.

Berdasarkan hasil DKF, khususnya di Desa Sandul, dampak keberadaan PT MKA terhadap 
kelembagaan rumah tangga seperti keluarga, sumber pendapatan rumah tangga, pendidikan, 
dan perkawinan, secara umum positif. Sebagai contoh, sekitar 95% sumber penghasilan 
rumah tangga di desa ini secara langsung maupun tidak bersumber dari PT MKA. 

(4) Persepsi Diri dan Perilaku Sosial

(3) Institusi Sosial

Dalam berinteraksi dengan orang lain, seseorang mempunyai persepsi sosial, yaitu persepsi 
mengenai orang lain. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan, yang 
merupakan suatu proses di mana stimulus diterima oleh individu melalui alat indera. Proses 
penginderaan terjadi setiap saat, yaitu saat individu menerima stimulus melalui alat indera. 
Objek persepsi sosial (social perception) berupa manusia atau orang (Walgito, 2007). 

Sebagian besar masyarakat di Desa Sandul beranggapan bahwa kehadiran PT MKA secara 
umum memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka karena terbukanya kesempatan 
kerja dan peluang usaha serta perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. Namun, 
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sebagian besar warga masyarakat Desa Sebabi berharap agar perusahaan selalu memelihara 
jalan menuju desa agar selalu berfungsi baik pada saat musim kemarau maupun musim 
hujan. Sehingga, dapat dikatakan, secara umum warga masyarakat berpendapat bahwa 
keberadaan perkebunan kelapa sawit cukup memberikan dampak positif.      

Ditinjau dari sisi perilaku sosial, perilaku masyarakat cukup baik dan tidak mudah teragitasi 
(terprovokasi) jika timbul konflik dengan perusahaan. Hal ini karena perusahaan memberikan 
respons yang cukup cepat bila terjadi konflik dan melibatkan tokoh-tokoh di desa tersebut. 
Misalnya, warga Desa Sebabi pernah akan berdemonstrasi di areal konservasi yang telah 
ditetapkan perusahaan di wilayah sungai di Desa Rungau Raya, namun batal karena 
perusahaan segera berkoordinasi dengan tokoh dan aparat setempat untuk memberikan 
pengertian dan pemahaman secara persuasif kepada masyarakat tentang pentingnya 
kawasan konservasi bagi pelestarian lingkungan hidup.

3.7.2.7.2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi keberadaan PT MKA dapat dilihat dari perubahan perekonomian 
masyarakat sesudah perusahaan masuk ke wilayah tersebut.

(1)  Kesempatan Kerja

Keberadaan PT MKA secara langsung maupun tidak telah membantu perkembangan 
ekonomi di daerah ini, khususnya di wilayah sekitar perusahaan, berupa penyediaan 
lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, terbukanya peluang usaha, dan berkembangnya 
infrastruktur penunjang perokonomian sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.

Keberadaan PT MKA di Kabupaten Seruyan secara nyata turut berpartisipasi dalam 
menyediakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan menciptakan peluang 
usaha bagi masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan data dari manajemen perusahaan 
diketahui bahwa sampai tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang diserap PT MKA secara 
keseluruhan berjumlah 3.193 orang, yang terdiri atas pegawai/karyawan kantor kebun 471 
orang dan karyawan lapangan 2.722 orang. Memang tidak semua karyawan berasal dari 
masyarakat lokal. Bahkan jika dilihat dari asalnya, sebagian besar karyawan (+/- 70%) adalah 
masyarakat pendatang. Meskipun demikian, secara administratif sebagian besar dari mereka 
sudah tercatat sebagai penduduk desa terdekat. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa 
Sebabi, Sandul, dan Durian Kait, warga masyarakat yang bekerja di perkebunan, masing-
masing kurang lebih ada 60%, 80%, dan 5%.
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(2)  Peluang Usaha

Keberadaan perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian ini menyediakan lapangan kerja 
bagi penduduk lokal, dan secara langsung maupun tidak juga membuka berbagai peluang 
usaha bagi masyarakat sekitar. Peluang usahanya antara lain mencakup munculnya warung 
sembako, warung makan, kios buku dan peralatan sekolah, kios penjualan pulsa, bengkel 
mobil dan sepeda motor, pasar kaget yang buka setiap awal bulan pada saat karyawan 
menerima gaji, jasa angkutan penyeberangan sungai (terutama untuk Desa Sebabi dan 
Desa Durian Kait), dan lain-lain. 

Gambar 3.70. Tenaga kerja di 
bagian pembibitan

Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar PT MKA 
(khususnya di Desa Sandul) cukup baik. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator, antara lain: 
kondisi perumahan masyarakat sebagian besar sudah permanen dan semipermanen, sekitar 
70% rumah tangga memiliki kendaraan bermotor, adanya TV parabola, lebih dari 90% rumah 
tangga menggunakan telepon genggam sebagai sarana komunikasi, dan tingkat pendidikan 
masyarakat yang cukup tinggi karena tersedia fasilitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar 
sampai sekolah menengah atas di Kecamatan Batu Ampar. Tingkat kesejahteraan penduduk 
di sekitar PT MKA dipengaruhi oleh akses transportasi yang lancar dan banyaknya peluang 
usaha bagi masyarakat.

Dampak positif perkebunan PT MKA dirasakan oleh warga Desa Sebabi dan Desa Sandul 
dengan membaiknya infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, yang memperlancar 
transportasi atau mobilisasi masyarakat. Masyarakat di kedua desa tersebut mengakui bahwa 
jarak semakin dekat, waktu tempuh semakin singkat, dan biaya transportasi berkurang. Di 
samping itu, infrastruktur tersebut mempermudah mereka dalam berbagai aktivitas sosial 
ekonomi serta membantu memperlancar pemasaran produk pangan, sayur-sayuran, dan 
ikan baik ke ibu kota kabupaten maupun ke perusahaan perkebunan sendiri untuk memenuhi 
kebutuhan karyawan perusahaan.

Gambar 3.71. Warung yang melayani 
kebutuhan pekerja
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Komplain pembebasan lahan yang terjadi selama ini di ketiga desa adalah lahan yang 
sudah dibayar oleh perusahaan diklaim oleh orang lain yang merasa memiliki hak atas lahan 
tersebut. Hal ini disebabkan karena saksi yang dihadirkan pada saat pengukuran secara 
sengaja dibayar oleh pihak yang mau menjual lahannya ke perusahaan. Selain itu, masih 
banyak pemilik lahan yang belum memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahannya dari 
lembaga yang berwenang. Namun, transaksi atau jual beli dengan perusahaan perkebunan 
tetap berlangsung dengan modal saling percaya antara kedua belah pihak dengan diketahui 
oleh Kepala Desa dan Camat.

Pendapatan masyarakat di sekitar kebun, terutama di Desa Durian Kait, yang tidak 
mempunyai akses ke perusahaan karena lahan (kebun dan ladang) mereka sudah dilepaskan 
ke perusahaan turut terpengaruh. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan 
hal-hal berikut: 1) tidak membeli atau mengambil alih lahan masyarakat yang produktif 
secara ekonomi, contoh: kebun karet, kebun buah produktif, dan ladang aktif; 2) segera 
merealisasikan pola kemitraan dengan masyarakat untuk menjaga keterkaitan psikologis 
antara masyarakat dan bekas lahan mereka.

Di sisi lain, masyarakat tampaknya belum memiliki kekhawatiran tentang terkikisnya nilai-
nilai budaya lokal dalam interaksi dengan masyarakat luar. Perilaku sosial masyarakat tidak 
mengalami pergeseran, dan kaidah-kaidah atau aturan adat masih dipegang. Misalnya, 
pelestarian budaya masyarakat ritual adat manyanggar lewu yang dilakukan secara turun-
temurun masih dilakukan sampai sekarang, dan bahkan mendapat dukungan finansial dari 
perusahaan. 

Gambar 3.7. Jasa transportasi yang 
mengangkut tenaga kerja dari Desa 
Sandul ke perusahaan

Gambar 3.73. pasar kaget yang 
muncul setiap awal bulan.
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3.7.2.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Dalam kegiatan operasionalnya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang 
bersifat ekonomis dan legal, namun juga yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan 
perilaku bagi dunia usaha untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana 
yang boleh dan mana yang tidak boleh. TJSP merupakan tanggung jawab perusahaan 
kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif, dan 
memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek sosial ekonomi dan lingkungan (triple 
bottom line) untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Terobosan besar dalam 
konteks TJSP dilakukan oleh John Elkington melalui konsep 3P (Profit, People and Planet). 
Pendapat ini menyatakan bahwa jika perusahaan ingin mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan, aspek 3P perlu diperhatikan, yang berarti bukan hanya keuntungan (profit) 
yang diburu, tetapi juga kontribusi positif kepada masyarakat (people) dan partisipasi aktif 
dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) (Wibisono, 2007).

Sejak mendapatkan izin lokasi pada tahun 2005 sampai Desember 2010, PT MKA sudah 
melakukan kegiatan TJSP berupa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat 
di sekitar kebun di:

(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Dalam bidang pendidikan dan pelatihan, partisipasi PT MKA sudah cukup baik. Berdasarkan 
data dan informasi dari perusahaan, banyak kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan 
dilaksanakan selama 3 tahun terakhir (2008-2010) yang meliputi: bantuan pendirian sekolah 
dasar swasta, menggaji guru honorer setingkat sekolah dasar dan madrasah, menyediakan 
transportasi bagi anak sekolah warga sekitar kebun dan anak karyawan perusahaan, 
menerima siswa PKL (Praktik Kerja Lapangan) dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Hanau untuk praktik dan belajar di perusahaan, serta menerima mahasiswa magang Institut 
Pertanian Stiper (INSTIPER).

(2) Bidang Kesehatan 

Di bidang kesehatan masyarakat, PT MKA melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan 
kader Posyandu dengan tujuan meningkatkan kesehatan Balita dengan melakukan imunisasi 
serta upaya pencegahan gizi buruk dan busung lapar, serta mengadakan pengobatan gratis 
bagi warga masyarakat.
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(3) Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan

Partisipasi PT MKA dalam perayaan hari besar nasional dan keagamaan cukup baik. 
Berdasarkan data dan informasi dari perusahaan, ditemukan banyak kegiatan dalam rangka 
peringatan hari besar nasional dan keagamaan selama 2 tahun terakhir (2009-2010). 
Kegiatan itu antara lain meliputi sumbangan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 
tingkat kecamatan di Kecamatan Seruyan Tengah, bantuan dalam rangka Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan RI ke-64 di Desa Sandul dan Durian Kait, bantuan dana Perayaan Hari Besar 
Nasional (PHBN) di Desa Sebabi, bantuan dana untuk manyanggar lewu di Desa Durian 
Kait, bantuan dana ke Gereja Bethel, dan safari Ramadhan ke Kecamatan Batu Ampar.

(4) Pemberdayaaan Ekonomi Lokal

PT MKA telah menjalin kerjasama pengangkutan TBS dan Crude Palm Oil (CPO) dengan 
kontraktor dari masyarakat sekitar di Desa Sandul dan mengadakan bazar minyak goreng 
menjelang hari besar keagamaan sebanyak 2 (dua) liter untuk tiap kepala keluarga (Gambar 
3.75).

Gambar 3.74. Pengobatan gratis yang dilakukan PT MKA

Gambar 3.75. Bazar minyak goreng murah bagi masyarakat desa di sekitar kebun
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Gambar 3.76. Kawasan konservasi PT MKA di Nahiyang Estate

(5) Pembangunan Infrastruktur

Keberadaan perkebunan kelapa sawit PT MKA diakui telah membuka akses transportasi 
yang berdampak positif bagi perkembangan daerah di sekitarnya. Namun, harus diakui pula 
bahwa hal tersebut juga berdampak negatif, seperti kerusakan infrastruktur publik yang 
semakin cepat, khususnya jalan umum, karena tingginya intensitas lalu lintas kendaraan 
yang mengangkut hasil maupun sarana produksi. 

Implementasi TJSP dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik di PT 
MKA selama 3 tahun terakhir (2008-2010) cukup baik. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan 
perusahaan terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik, seperti 
pembangunan jalan lebar 7 meter sepanjang 2 kilometer menghubungkan dermaga Desa 
Sandul ke Kebun Nahiyang, pembuatan dan pengerasan jalan Desa Durian Kait sepanjang 
1.400 meter, dan perbaikan jalan Desa Sebabi dan Sukamulya.

(6) Lingkungan Hidup

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial terhadap pelestarian lingkungan hidup, 
PT MKA telah melaksanakan AMDAL bekerjasama dengan PT Geo Dinamika Utama 
Palangkaraya pada tahun 2007, serta melakukan kajian mengenai NKT yang dilakukan oleh 
LPPM-IPB pada tahun 2010. Salah satunya adalah area konservasi seluas 2,6 Ha di Blok A 
88, tipe NKT4.1, di sempadan sungai di Nahiyang Estate (Gambar 3.76.)
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Tabel 3.9. Ringkasan kegiatan TJSP yang telah dilaksanakan di PT MKA 
No Kegiatan Sosial Lokasi Waktu
Pendidikan

1 Bantuan gaji guru honorer SD/ 
Madrasah Desa Sebabi 2009/2010

2 PKL SMK Hanau  Katayang 2010

Kesehatan
1 Pembinaan/pemberdayaan kader 

Posyandu Kec. Seruyan Tengah 2010

2 Pengembangan desa siaga & 
kampanye sehat Kec. Seruyan Tengah 2010

Infrastruktur

1
Pembangunan jalan lebar 7 meter 
sepanjang 2 kilometer antara dermaga 
Desa Sandul dan Kebun Nahiyang 

Desa Sandul 2008

2 Pembuatan dan pengerasan jalan 
1.400 meter Desa Durian Kait 2009

3 Perbaikan jalan Desa Sebabi dan 
Sukamulya 2009

4 Perbaikan jalan                                 Desa Sebabi 2010

Perayaan Hari Besar 

1 Bantuan dana perayaan PHBN Kec. Seruyan Tengah 2009

2 Sumbangan MTQ tingkat kecamatan Kec. Seruyan Tengah 2009

3 Bantuan dana Gereja Bethel dan safari 
Ramadhan

Kec. Seruyan Tengah 
dan Kec. Batu Ampar 2010

4 Bantuan dana menyanggar lewu Desa Durian Kait 2010

5 Bantuan HUT kemerdekaan RI ke-64 Desa Sandul dan 
Durian Kait 2010

Lingkungan Hidup
1 Konservasi budaya berupa makam tua Desa Durian Kait 2010

Ekonomi
1 Pengembangan usaha agribisnis Kec. Seruyan Tengah 2009

Sumber: Manajemen, PT MKA, 2010
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3.7.3. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
(1) Penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT MKA tidak mengurangi hak 

hukum dan hak tradisional masyarakat sekitarnya. Lahan masyarakat yang terkena/
termasuk dalam IUP sepenuhnya telah diselesaikan secara formal dengan ganti rugi 
melalui proses negosiasi dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun, serta disaksikan 
dan difasilitasi oleh pejabat desa dan kecamatan setempat. Ada kasus di mana lahan 
kebun salah satu warga yang tidak menjual atau tidak melepaskan lahannya berada 
di tengah kebun sawit milik PT MKA. Kelemahan yang ditemukan adalah proses 
penetapan standar harga yang digunakan sebagai dasar negosiasi oleh perusahaan 
tidak melibatkan wakil masyarakat yang ditunjuk sendiri oleh masyarakat, melainkan 
langsung oleh pemilik lahan dan pihak perusahaan. 

(2) Penanaman terakhir yang dilakukan oleh PT MKA adalah pada tahun 2010. Oleh 
sebab itu, PT MKA mempunyai kewajiban terkait Kriteria RSPO 7.3. Khususnya yang 
berhubungan dengan NKT5 dan NKT6, komponen NKT6 teridentifikasi di wilayah PT MKA 
dan sekitarnya, khususnya di Desa Durian Kait berupa makam tua (kuburan keramat) 
yang disakralkan oleh masyarakat setempat, sedangkan NKT5 tidak teridentifikasi.

(3) Penanaman baru dilakukan oleh PT MKA mulai tahun 2006 sampai tahun 2010 di atas 
lahan masyarakat yang sudah diserahkan kepada perusahaan melalui proses ganti rugi 
secara resmi dan berkekuatan hukum. Semua dokumen formal telah ditandatangani oleh 
kedua belah pihak di atas meterai yang cukup dan disaksikan oleh pejabat desa. Jika 
masyarakat lokal dan pihak-pihak lainnya kurang sependapat atau keberatan dengan 
penanaman baru yang dilakukan perusahaan, mereka dapat menyatakan pandangan 
mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri. Namun, dalam kenyataannya 
tidak ada masyarakat yang keberatan atas penanaman baru yang dilakukan oleh 
perusahaan. 

(4) Lahan masyarakat yang diserahkan kepada perusahaan diganti rugi dan setiap pelepasan 
hak atas lahan masyarakat disepakati dengan persetujuan sukarela tanpa paksaan dari 
siapa pun. Terdapat rekaman identifikasi dan penilaian atas lahan masyarakat yang 
melibatkan instansi pemerintah setempat, yaitu Camat dan Kepala Desa. Demikian pula, 
rekaman proses negosiasi dan rekaman perhitungan dan pelaksanaan pembayaran 
kompensasi tersimpan dengan baik di bagian Document & License (D&L), namun 
dokumen tersebut tidak ada pada warga masyarakat yang melepaskan lahannya. 
Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas lahannya diberi kesempatan untuk 
mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan, yaitu sebagai karyawan apabila 
yang bersangkutan bersedia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak 
manajemen. Dengan demikian, dalam penyerahan lahan dan pelepasan hak atas lahan 
untuk pembangunan perkebunan PT MKA telah sesuai dengan Kriteria RSPO 7.6. 
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(5) Keberadaan perkebunan kelapa sawit PT MKA membawa perubahan bagi kehidupan 
sosial masyarakat di sekitarnya, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya 
antara lain tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan 
kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana sosial yang memperlancar mobilisasi 
masyarakat, perubahan perilaku terkait aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), 
dan psikomotor (keterampilan) sebagian masyarakat tentang perkebunan kelapa 
sawit, serta berkembangnya organisasi dan institusi sosial berupa pemekaran wilayah, 
yaitu terbentuknya Kecamatan Batu Ampar pada Februari 2010 sebagai akibat dari 
perkembangan jumlah penduduk dan perekonomian di desa yang berbatasan langsung 
dengan PT MKA tersebut. Dampak positif lainnya adalah peningkatan status sosial 
masyarakat Desa Sandul yang secara umum tampak lebih sejahtera ditinjau dari 
beberapa indikator seperti kondisi perumahan warga serta kepemilikan barang-barang 
kebutuhan sekunder dan tersier. 

(6) Dari segi ekonomi, keberadaan PT MKA secara umum lebih banyak memberikan 
dampak positif dibandingkan dampak negatif. Dampak positif yang muncul antara lain 
tersedia lapangan kerja bagi penduduk lokal dan penduduk pendatang, terbukanya 
peluang usaha bagi masyarakat sekitar, dan meningkatnya penghasilan masyarakat 
sekitar. Di pihak lain, dampak negatifnya adalah berkurangnya sumber penghasilan 
atau mata pencaharian masyarakat lokal yang disediakan alam, berupa hasil hutan 
seperti damar kucing, getah merah, dan jelutung dan tempat menangkap ikan karena 
ada sempadan sungai yang masuk kawasan konservasi.

(7) Implementasi TJSP yang dilakukan PT MKA dalam bidang pendidikan dan pelatihan 
serta kesehatan sudah cukup baik, ditandai dengan adanya Taman Kanak-kanak (TK) 
dan Sekolah Dasar Swasta (SDS) di bawah manajemen PT MKA, bantuan gaji guru 
honorer setingkat SD dan Madrasah, transportasi bagi anak sekolah warga sekitar 
kebun dan anak karyawan perusahaan, menerima PKL dari SMK Hanau untuk praktek 
dan belajar di perusahaan, serta menerima mahasiswa magang INSTIPER. Sementara 
itu, implementasi TJSP di bidang kesehatan meliputi pembinaan dan pemberdayaan 
kader Posyandu, pengobatan gratis untuk masyarakat, bantuan dana kesehatan 
untuk warga Desa Sebabi, dan bantuan biaya kesehatan untuk mahasiswa INSTIPER 
yang sedang magang pada tahun 2010. Di bidang pemberdayaan ekonomi lokal, hal 
itu masih terbatas pada kontrak kerjasama pengangkutan TBS dengan masyarakat 
Desa Sandul yang mempunyai armada truk yang terbatas pada sebagian kalangan 
masyarakat. Pemberdayaan ekonomi lokal terkait kehidupan masyarakat luas dalam 
bentuk kemitraan kebun belum terlaksana karena belum tuntasnya RTRWP Kalimantan 
Tengah. Di bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur serta peringatan hari 
besar nasional dan keagamaan kegiatan TJSP perusahaan telah cukup baik, tetapi 
partisipasi dalam penanganan kondisi darurat secara umum masih belum optimal.
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3.7.4. Rekomendasi

Dari pembahasan tentang penelitian dampak sosial mengenai proses dan tata cara pelepasan 
lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT MKA, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
(1) Terdapat kebutuhan mendesak untuk melibatkan BPD dan menghadirkan pemilik atau 

saksi batas (persambitan) yang benar-benar merupakan pemilik lahan yang sah saat 
pengukuran supaya di kemudian hari tidak timbul konflik sosial akibat klaim dari pihak 
lain yang merasa berhak atas lahan yang telah diserahkan pada perusahaan.

(2) Untuk mengatasi penurunan pendapatan masyarakat sekitar yang tidak mempunyai 
akses ke perusahaan karena sudah menyerahkan lahan mereka ke perusahaan, 
perusahaan perlu mempertimbangkan untuk: (1) tidak membeli atau mengambil alih 
lahan masyarakat yang produktif, misalnya kebun karet atau kebun buah yang baik dan 
ladang aktif; (2) merealisasikan pola kemitraan (Kebun Plasma) dengan masyarakat 
agar ada keterkaitan psikologis antara warga masyarakat dan bekas lahan yang kini 
telah diakuisisi perusahaan.

(3) Masyarakat belum mempunyai kekhawatiran tentang terkikisnya nilai-nilai budaya lokal 
dalam interaksi dengan masyarakat luar. Perilaku sosial masyarakat tidak mengalami 
pergeseran, yang terlihat dari masih eratnya kekerabatan antarwarga dan kuatnya 
kaidah-kaidah/aturan adat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, upacara 
adat manyanggar lewu yang dilakukan secara turun-temurun masih dilakukan sampai 
sekarang, dan adanya makam tua yang dijadikan kawasan NKT6. Oleh karena itu, 
diharapkan perusahaan dapat terus memberikan dukungannya untuk melestarikannya 
sebagai peninggalan budaya.

(4) Demi keberlangsungan perusahaan, akan lebih baik apabila masyarakat sekitar merasa 
ikut memiliki atau setidaknya merasakan kontribusi positif perusahaan bagi mereka. 
Oleh sebab itu, implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) diharapkan 
lebih mengarah ke program-program pemberdayaan untuk memperbaiki aspek kognitif, 
afektif, dan psikomotor masyarakat melalui pengadaan atau penunjukan tenaga 
penyuluh yang polivalen dan setidaknya menguasai sistem agribisnis.
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3.8. PT Buana Adhitama (BAT)

3.8.1. Profil Perusahaan 

PT Buana Adhitama (BAT) berdiri sejak tahun 2004 dengan Akta No. 10 Tanggal 25 Mei 2004 
yang dikeluarkan oleh Notaris Hardinawanti Surodjo, S.H. di Jakarta, dengan Pengesahan 
dari Menteri Kehakiman No. C-30265.HT.01.01 tahun 2005 tanggal 14 November 2005, 
dengan akta pendirian yang mengalami perubahan tiga kali. Perubahan pertama adalah 
Akta No.14 tanggal 21 April 2004 oleh Notaris Hardinawanti Surodjo, S.H. di Jakarta dengan 
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-24065. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 8 Mei 
2008 No. 93 dan tanggal 18 November 2008 No. 24011. Selanjutnya, perubahan kedua 
melalui Akta No. 3 tanggal 9 Januari 2009 oleh Notaris Hardinawanti Surodjo, S.H. di Jakarta 
dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-01519 
tanggal 11 Maret 2009. Yang terakhir adalah Akta No. 44 tanggal 18 Maret 2009 dikeluarkan 
oleh Notaris Hardinawanti Surodjo, S.H. di Jakarta, dengan Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-06978, tanggal 1 Juni 2009.

Izin Usaha Perusahaan (IUP) PT BAT diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur No. 
525.26/210/III/EKBANG/2007, tanggal 6 Maret 2007, sedangkan Izin Lokasi No. 854.460.42, 
tanggal 30 Desember 2004 dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur untuk areal seluas 
14.300 Ha. 

Areal perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT BAT meliputi Kawasan 
Pengembangan Produksi (KPP) seluas 2.575 Ha dan Kawasan Pengembangan dan 
Penggunaan Lain (KPPL) seluas 11.725 Ha. Karena itu, luas total area menjadi 14.300 Ha 
yang tersebar di Desa Bawan, Desa Tumbang Tilap, Desa Tanjung Jariangau, Desa Tukang 
Langit yang masuk dalam wilayah Kecamatan Mentaya Hulu dan Desa Tumbang Sangai, 
Desa Rantau Katang, Desa Tumbang Mangkup, Desa Rantau Tampang, Desa Luwuk Kuan, 
Desa Tumbang Bajanei dan Desa Tumbang Boloi yang masuk dalam wilayah Kecamatan 
Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur.
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Berdasarkan data dari Kecamatan Mentaya Hulu tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini 
sebanyak 19.018 jiwa atau sebanyak 5.009 kepala keluarga yang tersebar di satu kekepala 
desaan dan 15 desa. Mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai petani (rotan, 
karet) lebih kurang 60%, 10% sebagai karyawan perusahaan, lebih kurang 5% Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia 
(TNI), lebih kurang 7% sebagai pedagang dan lain-lain (Gambaran Umum Kecamatan 
Mentaya Hulu Kotawaringin Timur, 2010).

Sampai bulan Desember 2010 lahan yang sudah dibuka seluas 2.090 Ha, sedangkan yang 
sudah ditanami seluas 1.853 Ha. Penanaman perdana dilakukan pada tahun 2007 dan yang 
sudah mulai menghasilkan (TM) seluas 417 Ha dengan produktivitas Tandan Buah Segar 
(TBS) rata-rata sebesar 6,7 ton/Ha/tahun. 

Keberadaan perkebunan kelapa sawit PT BAT di Provinsi Kalimantan Tengah ternyata 
turut berpartisipasi dalam penyediaan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha bagi 
masyarakat sekitar. Berdasarkan data manajemen PT BAT sampai tahun 2010, perusahaan 
menyerap 479 orang tenaga kerja, terdiri atas 67 karyawan kantor dan 412 karyawan 
lapangan. 

Gambar 3.77. Peta Lokasi PT BAT
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3.8.2. Temuan Lapangan

Temuan lapangan ini merupakan hasil Diskusi Kelompok Terfokus (DKF), Wawancara 
Mendalam, Wawancara Berstruktur, Pengumpulan Data Sekunder dan Observasi Lapangan 
yang dilakukan pada masyarakat di 3 desa pada areal PT BAT. DKF dilaksanakan sebanyak 
3 kali pada 3 desa yang ada dengan jumlah partisipan keseluruhan 41 orang. Wawancara 
Mendalam dilakukan terhadap pemuka masyarakat, pemuka adat dan petani pada areal 
PT BAT dengan jumlah informan sebanyak 14 orang. Wawancara Berstruktur dilaksanakan 
terhadap aparat kecamatan, aparat desa, aparat dusun dan manajemen perusahaan 
sebanyak 10 orang.

 

Gambar 3.78. Sapiri Estate PT BAT  di Kabupaten Kotawaringin Timur

3.8.2.1. Kriteria RSPO 2.3

Dari hasil diskusi dengan masyarakat dalam Diskusi Kelompok Terfokus (DKF), Wawancara 
Mendalam dengan tokoh masyarakat, dan Wawancara Berstruktur dengan pimpinan formal 
dan informal baik di tingkat desa maupun kecamatan diperoleh temuan sebagai berikut:

(1) Seluruh lahan yang telah dibuka dan ditanam oleh PT BAT merupakan lahan masyarakat 
lokal yang berupa hak tradisional. Lahan yang digunakan oleh perusahaan diberikan 
kompensasi ganti rugi dengan didahului oleh negosiasi nilai harga ganti rugi yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Dokumentasi proses negosiasi nilai ganti rugi 
lahan antara perusahaan dengan masyarakat memang tidak ditemukan baik di pihak 
perusahaan, kantor desa maupun masyarakat yang memiliki lahan. Namun demikian, 
masyarakat pemilik lahan mengakui bahwa penentuan ganti rugi lahan memang benar-
benar telah dilaksanakan oleh perusahaan dan masyarakat pemilik lahan berdasarkan 
kesepakatan akhir. 

(2) Secara legal-formal, hak tradisional masyarakat tersebut tidak dapat dibuktikan dengan 
dokumen tertulis; tidak terdapat peta atau sketsa lokasi lahan dengan tepat. Bukti 
kepemilikan hak tradisional tersebut ditetapkan berdasarkan batas pohon yang tumbuh 
pada saat itu serta saksi-saksi masyarakat yang mengetahui dengan pasti kepemilikan 
hak tradisional tersebut.
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(3) Batas-batas kepemilikan lahan tradisional oleh masyarakat tidak jelas. Maka, sebelum 
proses negosiasi dan transaksi pemberian ganti rugi, pihak perusahaan, pemilik hak 
tradisional, serta aparat desa melakukan pengukuran dan pemetaan lahan.

(4) Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat Desa Tumbang Tilap, Desa Tanjung 
Jariangau, dan Desa Tumbang Keminting, dalam proses pengukuran dan pemetaan 
ini sering terjadi selisih luas antara pengakuan pemilik hak tradisional dengan hasil 
pengukuran. Kemungkinan besar karena luas lahan berdasarkan pengakuan hak 
tradisional pada umumnya hanya berdasarkan perkiraan. Namun perbedaan ukuran 
lahan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat yang difasilitasi 
aparat desa.

3.8.2.2. Kriteria RSPO 7.3 

Sesuai hasil Wawancara Mendalam, Wawancara Berstruktur dan pelaksanaan DKF di 3 
desa yang berada di sekitar PT BAT, diperoleh temuan sebagai berikut:
(1) Penanaman pertama di PT BAT dilakukan pada tahun 2007 meskipun perizinan telah 

diperoleh sejak 2004 dan kegiatan lapangan dimulai sejak 2005. Sampai sekarang 
masih dilakukan penanaman baru pada sisa lahan yang sudah mendapatkan izin; 
penanaman baru ini masuk dalam kategori On Going New Planting. Dalam hal ini 
perusahaan tidak melakukan penanaman di lahan masyarakat lokal ataupun di hutan 
primer serta di kawasan yang mempunyai Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Penanaman 
dilakukan di kawasan hutan sekunder berupa bekas lokasi Hak Pengusahaan Hutan 
(HPH), lahan  terdegradasi, bekas ladang, dan semak belukar;

(2) PT BAT sudah memiliki dokumentasi mengenai identifikasi dan analisis keberadaan 
NKT yang dilakukan Fakultas Kehutanan IPB pada tanggal bulan Mei - Juni 2010. Peer 
review Laporan identifikasi NKT sudah dilakukan oleh Resit Sozer dan sudah dinyatakan 
final pada tahun 2011. Pada tahun 2010 juga telah disusun dokumen Historis NKT yang 
dilakukan oleh Tim Institut Pertanian Bogor (IPB).    

Gambar 3.79. Kegiatan pengukuran dan pemetaan lahan milik masyarakat
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3.8.2.3. Nilai Konservasi Tinggi 5 (NKT5)

Komponen NKT5 menyangkut kawasan hutan yang sangat diperlukan sebagai sumber 
kebutuhan dasar masyarakat lokal. Awalnya masyarakat desa di Kecamatan Mentaya Hulu 
dan Kecamatan Antang Kalang menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari pada kawasan 
hutan di sekitar desa. Setelah berdirinya PT BAT, masyarakat tidak lagi menggantungkan 
kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil hutan, melainkan dari pasar. 

Seiring masuknya PT BAT pada tahun 2004 yang memanfaatkan lahan bekas HPH, mata 
pencaharian sebagian penduduk lokal berubah. Mereka bekerja sebagai pekerja perkebunan, 
membuka usaha seperti toko sembako, serta pelayanan jasa angkutan bibit dan jasa 
perbengkelan. Sementara sebagian lainnya masih tetap mengusahakan perladangan dan 
menanam karet. 

Berdasarkan hasil Laporan Final Identifikasi dan Analisis Keberadaan NKT di Areal PT BAT 
tahun 2011, komponen NKT5 tidak terindikasi.

Gambar 3.80. Hutan sekunder di latar belakang lahan yang dibuka

3.8.2.4. Nilai Konservasi Tinggi 6 (NKT6)

Komponen NKT6 merupakan kawasan hutan yang sangat diperlukan oleh komunitas lokal 
untuk mempertahankan identitas kultural maupun religi/kepercayaan mereka. Berdasarkan 
penuturan masyarakat dan tokoh adat, ketiga desa memiliki kawasan hutan yang secara 
adat dianggap sakral dan dilindungi oleh hukum adat karena dipercaya sebagai makam 
leluhur. Hutan menjadi tempat hidup flora dan fauna yang penting, terkait dengan agama dan 
kepercayaan masyarakat.

Sebagian besar penduduk lokal merupakan Etnis Dayak, di Desa Tanjung Jariangau 90% 
penduduk beragama Islam. Sementara penduduk di Desa Tumbang Tilap dan di Desa 
Tumbang Keminting 90% beragama Hindu Kaharingan. Di kedua desa dengan kepercayaan 
tersebut secara umum ditemukan tempat-tempat yang dianggap keramat ataupun sakral. 

Hasil identifikasi keberadaan NKT6 di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kebun 
PT BAT dapat dilihat pada Tabel 3.10. berikut ini.
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Tindakan Perusahaan terhadap NKT6 ini sangat baik. Perusahaan memberikan perlindungan 
terhadap komponen- komponen yang termasuk dalam NKT6, dengan tidak membuka lahan 
dan menanam kelapa sawit di lokasi atau sekitar komponen NKT6.

Menurut pengakuan Sekretaris Desa Tumbang Keminting, Kepala Desa Tumbang Tilap, 
serta tokoh masyarakat desa yang dulu terlibat dalam proses ganti rugi lahan di kedua desa 
tersebut, tidak ada klaim atas lahan atau kawasan hutan yang berkait dengan kepentingan 
adat, budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Proses ganti rugi atau kompensasi 
atas lahan mayarakat yang termasuk dalam IUP PT BAT sudah selesai dan sampai saat ini 
tidak pernah ada klaim atas lahan yang dianggap sakral tersebut.

Dengan demikian komponen NKT6 pada kawasan ini mempunyai fungsi penting untuk 
identitas budaya komunitas lokal. Hal ini juga sesuai dengan Identifikasi dan Analisis 
Keberadaan NKT di Areal Izin PT BAT.

3.8.2.5. Kriteria RSPO 7.5

Sesuai hasil Wawancara Mendalam, Wawancara Berstruktur, serta DKF, yang juga didukung 
data sekunder PT BAT, beberapa temuan yang berhubungan dengan Kriteria RSPO 7.5 
adalah sebagai berikut: 
(1) PT BAT telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang 

disusun pada tahun 2007. Penyusuan dokumen AMDAL tersebut melibatkan berbagai 
komponen masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung terhadap 
keberadaan PT BAT. Komponen masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dokumen 
AMDAL adalah aparat pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, serta 
tokoh masyarakat dari desa-desa yang berada di sekitar PT BAT seperti tokoh agama, 
pimpinan organisasi pemuda, dan tokoh adat. Masyarakat terlibat dalam penyusunan 
AMDAL melalui pelaksanaan paparan hasil kajian AMDAL di tingkat kabupaten yang 
mengundang aparat pemerintah terkait dan tokoh masyarakat yang berada di sekitar 
kawasan perkebunan PT BAT. Dengan demikian keberadaan PT BAT sejak pembukaan 
lahan sampai seluruh perkembangan usahanya hingga saat ini telah mengantisipasi 
berbagai kemungkinan dampak positif serta negatif baik sekarang maupun pada waktu 
yang akan datang. Dampak positif dan negatif yang dikaji dalam dokumen Analisis 
Dampak Lingkungan Hidup  (ANDAL) terdiri dari dampak-dampak sosial, ekonomi, dan 

Tabel 3.10. NKT6 pada desa sekitar PT BAT.
Desa Bentuk NKT Luasan (Ha)
Bukit Tempilak Makam keramat 0,03
Maripung Tempat pemujaan 0,02
Tumbang Keminting Pantar, pemujaan 0,01
Tumbang Tilap Kuburan keramat dan Sandung 0,05

Sumber: Manajemen PT BAT, 2010
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lingkungan. Selain itu pada tahun 2011 PT BAT telah menyusun dokumen Identifikasi 
NKT, dengan melakukan sosialisasi/konsultasi publik di tingkat kabupaten. Pihak PT 
BAT mengundang Kepala Dinas terkait, Akademisi, Camat, Kepala Desa, Damang 
(Kepala Adat), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

(2) PT BAT merupakan perkebunan kelapa sawit yang baru dibangun dan saat ini masih 
berlangsung pembukaan lahan dan penanaman, maka sosialiasi pembukaan lahan 
dilakukan secara berjenjang, mulai dari pendekatan personal kepada Bupati, dinas 
terkait, Camat dan Kepala Desa, serta sosialiasi massal di semua desa yang berada 
di sekitar PT BAT, yang juga dihadiri oleh aparat pemerintah tingkat kecamatan dan 
tingkat desa. Dokumen pelaksanaan sosialisasi masih tersimpan rapi di perusahaan, 
yang terdiri dari undangan pelaksanaan sosialisasi, foto pelaksanaan sosialisasi, dan 
daftar hadir sosialisasi.

(3) Setelah diperoleh kepastian tentang luas lahan yang diusulkan mendapatkan ganti rugi, 
perusahaan memberikan ganti rugi berdasarkan patokan harga yang telah disepakati 
bersama antara pemilik lahan dan perusahaan, dengan disaksikan aparat desa dan 
aparat kecamatan.

(4) Patokan harga ganti rugi lahan yang telah disepakati bersama dinilai berdasarkan 
kondisi lahan; lahan tersebut berupa lahan garapan atau lahan hak tradisional yang 
ada atau tidak ada tanam tumbuhnya.

 

Gambar 3.81. Sosialisasi sebelum pembukaan lahan kepada 
masyarakat di sekitar PT BAT

(5) Dokumen pemberian kompensasi ganti rugi tersimpan dalam arsip PT BAT, tetapi 
tidak ditemukan pada masyarakat yang menerima ganti rugi, pada kantor desa yang 
masyarakatnya menerima ganti rugi, ataupun pada pihak lain yang menjadi saksi dan 
ikut menandatangani berita acara ganti rugi.

(6) Pembayaran ganti rugi lahan disertai dengan dokumen-dokumen yang cukup lengkap, 
berupa: 
(a) Kuitansi pembayaran dengan meterai yang cukup yang ditandatangani oleh 

penerima ganti rugi. 
(b) Berita Acara Penyerahan Lahan dan Pemberian Kompensasi yang ditandatangani 

oleh pemilik hak tradisional, pihak perusahaan, Kepala Desa, dan Camat.
(c) Surat Pernyataan Penyerahan lahan garapan yang ditandatangani oleh pemilik 

lahan tradisional, Kepala Desa dan Camat di atas meterai cukup.
(d) Surat Pernyataan Penggarap Lahan, yang ditandatangani oleh pemilik lahan dan 

kepala desa setempat di atas meterai cukup.
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(e) Daftar hadir saksi-saksi yang ditandatangani oleh masing-masing saksi, pemilik 
lahan tradisional, kepala desa, dan petugas ukur.

(f) Foto diri penerima ganti rugi beserta nilai uang ganti rugi yang diterima.

3.8.2.6. Kriteria RSPO 7.6

Sesuai hasil wawancara dan DKF dengan masyarakat, instansi terkait, tokoh masyarakat, 
serta organisasi massa yang terdapat di desa-desa yang berada di sekitar PT BAT, beberapa 
temuan yang berhubungan dengan Kriteria RSPO 7.6 adalah sebagai berikut:

(1) Proses identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi ganti rugi lahan 
dimulai dari adanya surat tuntutan ganti rugi atas lahan yang disampaikan oleh 
masyarakat baik secara individu maupun kelompok masyarakat setempat kepada 
manajemen PT BAT. 

(2) PT BAT melakukan inventarisasi dan pemetaan lahan serta membuat denah dan batas-
batas lahan atas dasar surat tuntutan ganti rugi untuk memverifikasi tuntutan dari 
masyarakat. 

(3) Setelah inventarisasi, pemetaan lahan, dan penelitian identifikasi calon penerima 
kompensasi dilanjutkan dengan menanyakan kepada tokoh masyarakat dan aparat 
pemerintah setempat sebagai saksi kepemilikan dan penguasaan lahan.

(4) Jika lahan yang diusulkan untuk mendapatkan ganti rugi diakui oleh para saksi dan 
dapat dibuktikan dengan batas-batas yang jelas, maka proses kompensasi ganti rugi 
dilanjutkan oleh perusahaan.

(5) Salah satu syarat utama identifikasi penerima kompensasi adalah bahwa masyarakat 
atau individu yang mengusulkan tuntutan ganti rugi harus hadir dalam setiap proses 
identifikasi yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari pemetaan dan pengukuran lahan 
sampai kepada identifikasi bukti dan saksi atas penguasaan lahan.

(6) Jika tidak diperoleh bukti dan saksi atas penguasaan lahan, maka proses kompensasi 
ganti rugi atas lahan dihentikan oleh perusahaan. Jika penuntut masih merasa belum 
puas dipersilahkan  untuk menempuh jalur hukum.

3.8.2.7. Dampak Sosial Ekonomi

3.8.2.7.1. Dampak Sosial

(1) Proses Interaksi

Masyarakat sebagai suatu sistem senantiasa mengalami perubahan, baik berupa kemajuan 
(progress) atau kemunduran (regress), luas atau terbatas, cepat maupun lambat. Sebagai 
suatu sistem, masyarakat saling melakukan interaksi. Proses interaksi masyarakat menjadi 
semakin menarik dalam hubungannya dengan pembangunan yang sedang diusahakan. 
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Proses ini merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia, mengingat 
sistem kemasyarakatan mengandung unsur interaksi. Dalam interaksi dapat terjadi konflik, 
baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.

Keberadaan perusahaan dengan segala aktivitas usahanya akan membawa dampak 
sosial yang akan mempengaruhi perusahaan tersebut maupun masyarakat di sekitarnya. 
Perusahaan perkebunan PT BAT telah banyak memberikan kontribusi positif terhadap 
peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, sehingga mereka dapat memenuhi 
kebutuhan hidup yang diperlukannya. Selain itu, yang tidak kalah penting, PT BAT telah 
mendorong pola hidup masyarakat yang ditandai dengan perubahan orientasi kepemilikan 
harta untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan masyarakat yang berkenaan dengan 
status sosial.

Melihat proses perjalanan panjang PT BAT, dari awal telah terjalin konsensus-konsensus 
dengan masyarakat sekitar sehingga timbul hubungan kerjasama yang harmonis. PT BAT 
memberikan segala fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

Keberadaan PT BAT tidak dapat dipungkiri meningkatkan mobilitas penduduk, baik bagi 
pendatang maupun masyarakat sekitar. Akses jalan mulai terbuka bagi masyarakat desa 
sekitar, sehingga hubungan lalu lintas mengalami kemajuan. Mobilitas masyarakat dari desa 
ke desa bahkan dari kota ke desa juga terbuka. Sisi ini menunjukan adanya perkembangan 
interaksi sosial di dalam masyarakat dan sampai saat ini belum terindikasi adanya konflik 
sosial antara masyarakat lokal dan pendatang. 

(2) Organisasi Sosial dan Struktur Sosial

Kelompok-kelompok organisasi formal masyarakat desa seperti Karang Taruna, Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Pembangunan Desa, membawa dampak positif. 
Semua kelompok ini menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, sesuai kedudukannya 
dalam suatu desa. Organisasi-organisasi ini dibentuk untuk membantu pelayanan dalam 
mengembangkan pembangunan di pedesaan serta membina sistem hubungan kerja.

Dampak keberadaan perusahaan perkebunan PT BAT ini memberi arti positif ke dalam 
sistem gotong royong yang masih berlaku, tetapi perkembangan dan perbedaan fungsi dalam 
masyarakat dewasa ini cenderung mengubah bentuk gotong royong itu. Ada kecenderungan 
sistem gotong royong tersebut berubah menjadi sistem iuran bersama sejalan dengan 
meningkatnya peredaran uang di masyarakat.

Hubungan masyarakat dengan PT BAT tetap terjalin baik walaupun sempat terjadi konflik 
di masyarakat antara yang menerima dan yang menolak. Namun secara umum kehadiran 
PT BAT telah membuka akses jalan dan terbukanya lapangan pekerjaan; hal ini membuat 
hubungan masyarakat dengan perusahaan semakin terjalin baik walaupun hak atas tanah 
telah beralih ke PT BAT.
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Dalam sistem pemerintahan, masyarakat desa dipimpin oleh Kepala Desa yang atasan 
langsungnya adalah Camat yang berkedudukan di ibukota Kecamatan. Kepala Desa dibantu 
aparat desa yang membawahi beberapa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). 
Dalam menjalankan pemerintahan desa, Kepala Desa, selaku aparat perpanjangan tangan 
Camat, selalu melakukan pembinaan di tiap desa, seperti di Desa Tilap, Desa Tanjung 
Jariangau dan Desa Kaminting. 

Berbagai permasalahan yang terjadi baik dengan PT BAT maupun dengan sesama masyarakat 
selalu diselesaikan oleh Kepala Desa, sementara hal-hal yang menyangkut adat juga 
ditangani oleh tokoh adat yang disebut dengan Damang/Kepala Adat yang berkedudukan di 
ibukota kecamatan. Menurut informasi masyarakat, selama ini semua permasalahan dapat 
diselesaikan secara musyawarah-mufakat. Permasalahan tidak pernah dilimpahkan sampai 
ke pihak pengadilan maupun pihak kepolisian. Dengan demikian kepemimpinan dalam 
pemerintahan selalu berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun mengenai kehidupan keluarga, sebagaimana dikemukakan di atas, kehadiran PT 
BAT tidak terlalu berpengaruh karena pola hidup masyarakat terfokus pada pemenuhan 
kebutuhan pokok sehari-hari sehingga tidak mengalami perubahan mencolok. Dengan 
pendapatannya, hampir setiap keluarga rata-rata dapat memenuhi kebutuhan hidup, memiliki 
TV, dan telepon genggam (HP). Selain itu, dari segi pakaian rata-rata menggunakan model 
pakaian yang tidak ada bedanya dengan pakaian yang digunakan oleh para pendatang dari 
luar. Hasil temuan menunjukkan bahwa anak-anak masyarakat desa di sekitar perusahaan 
PT BAT memperoleh Pendidikan Dasar dan mendapat pelayanan kesehatan.

Di sektor agama, masyarakat yang bekerja di perusahaan PT BAT mendapatkan tempat 
ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Di PT BAT telah disiapkan 
sarana ibadah. Di Desa Tumbang Tilap, masyarakatnya memeluk agama Islam dan Kristen, 
serta sebagian lain memeluk agama Hindu Kaharingan. Di Desa Tanjung Jariangau, 
penduduknya beragama Islam, Kristen, dan juga Hindu Kaharingan. Sedangkan di Desa 
Kaminting, penduduknya beragama Hindu Kaharingan, dan sebagian lain beragama Islam 
dan Kristen. Kehidupan beragama selalu rukun dan tidak pernah terjadi gesekan yang bisa 
menimbulkan konflik. Adat istiadat dan hukum adat masyarakat setempat masih tetap berlaku 
sebagai kontrol sosial yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ajaran agama. Adat istiadat 
dan hukum adat sangat kuat karena dianggap sebagai pedoman hidup masyarakat.

Di sektor pendidikan, rata-rata masyarakat di Desa Tumbang Tilap, Desa Tanjung Jairangau, 
dan Desa Kaminting mengenyam pendidikan. Hal ini dapat teridentifikasi dengan adanya 
Sekolah Dasar (SD) di ketiga desa tersebut yang sudah berdiri sejak lama. Dengan demikian 
anak-anak dapat mengenyam pendidikan di desanya masing-masing. 

(3) Institusi Sosial
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Pendidikan menjadi perhatian penting bagi PT BAT. Di lokasi perusahaan disiapkan alat 
transportasi untuk antar-jemput anak-anak pegawai serta karyawan perusahaan ke sekolah. 
Berdasarkan hasil wawancara, PT BAT juga memiliki kepedulian untuk memajukan pendidikan 
di desa yang berdekatan dengan menyumbangkan beberapa buku paket dan memberikan 
bantuan untuk guru-guru honorer di Desa Tumbang Tilap. Dengan demikian, kehadiran PT 
BAT juga ikut membantu sekolah di sekitarnya. Selain itu PT BAT juga mengadakan kegiatan 
magang serta pelatihan bagi siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kerjasama 
seperti ini berdampak positif bagi pendidikan masyarakat dan selalu dibina terus menerus.

PT BAT juga berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Harus kita akui, pekerjaan 
perkebunan dalam bentuk apa pun pasti memerlukan banyak tenaga kerja, baik pegawai 
maupun pekerja lapangan, lebih-lebih pada musim tanam dan pembibitan. Tenaga-tenaga 
tersebut sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar. Dengan ikut terlibatnya masyarakat 
dalam lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran dan angka kriminalitas menjadi berkurang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan agama, selama PT BAT 
beroperasi, hal-hal yang meresahkan masyarakat tidak lagi terjadi dan ini merupakan dampak 
positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa di sekitar perusahaan. 

(4) Persepsi Diri dan Perilaku Sosial

Persepsi masyarakat dengan kehadiran perusahaan beraneka ragam, ada yang pro dan 
ada yang kontra menanggapi kehadiran perusahaan perkebunan di daerah mereka. Warga 
masyarakat yang pro menganggap kehadiran perusahaan akan membawa dampak yang 
baik, karena tersedianya lapangan pekerjaan. Di sisi lain, masuknya perusahaan akan 
menguntungkan bagi masyarakat yang memperoleh ganti rugi lahan. Adapun perilaku 
masyarakat yang berada di Desa Tumbang Tilap, Tanjung Jariangau dan Kaminting ternyata 
tidak mengalami pergeseran. Sistem kekerabatan antara sesama warga tetap erat dan aturan 
adat serta kaidah-kaidah dalam kehidupan mereka sehari-hari masih dipegang teguh.

Persepsi masyarakat terhadap lingkungan mulai berubah. Mereka menganggap sebagian 
lingkungan alam tidak boleh diganggu dan dianggap keramat. Lingkungan selain yang 
dianggap keramat dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan untuk kemajuan 
pembangunan secara bertanggung jawab. 

3.8.2.7.2. Dampak Ekonomi

Kegiatan penerimaan dan pengerahan tenaga kerja akan berdampak terhadap ketersediaan 
mata pencaharian penduduk yang disediakan melalui kegiatan proyek pembangunan 
perusahaan perkebunan kelapa sawit. PT BAT mempekerjakan total 492 tenaga kerja yang 
terdiri dari 13 staf perkebuanan, 133 tenaga Angkatan Kerja Antar Daerah/AKAD (4 tenaga 
kantor kebun dan 129 tenaga lapangan) dan 346 pekerja lokal (63 tenaga kantor kebun dan 
283 tenaga lapangan). 
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Keberadaan PT BAT membawa dampak positif dalam hal peluang berusaha. Masyarakat 
menjadi memiliki berbagai peluang usaha, mulai dari menjual barang kebutuhan sehari-
hari sampai dengan penyediaan barang-barang elektronik misalnya TV, radio, dan kulkas. 
Selain itu, muncul pula warung-warung makan yang menyediakan makanan siap saji. Selain 
peluang usaha yang berhubungan dengan rumah tangga, banyak pula peluang usaha di 
bidang perbengkelan, transportasi dan jasa lainnya. Selain itu masyarakat lokal juga dapat 
menyewakan truk untuk mengangkut bibit.

Gambar 3.82. Kondisi pasar dan warung makan yang berada di desa-
desa sekitar PT BAT

3.8.2.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

PT BAT telah melaksanakan tanggung jawab perusahaan dengan mengadakan kegiatan 
sosial dalam bidang pendidikan, ekonomi lokal, sumbangan sosial dan keadaan darurat 
(lihat Tabel 3.11.)

No. Kegiatan Sosial Lokasi Waktu

Pendidikan

1 Menerima mahasiswa magang Sapiri 
Februari-Maret 2010
April-Juni 2010

Infrastruktur
1 Perbaikan jalan masuk desa Desa Tumbang Tilap Juni 2010

2 Perbaikan jembatan Mentaya Hulu Agustus 2010

3
Bantuan untuk peletakan batu 
pertama Panti Asuhan Nurul 
Huda

Km 40 Sampit-
Pangkalan Bun September 2010

Ekonomi

1 Kerjasama pengangkutan bibit 
dengan kontraktor lokal Desa Tumbang Tilap Januari-September 

2009

2 Memberikan SPK 
pengangkutan bibit Bukit Santuai April-Desember 

2009

3 Memberikan SPK 
pengangkutan bibit

Dari kebun MNAE/NHY 
ke SPRE Januari-Maret 2010

Sumber: Manajemen, PT BAT, 2010

Tabel 3.11. Kegiatan TJSP PT BAT
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Khusus dalam menanggulangi keadaan darurat, berdasarkan hasil wawancara dengan 
manajer PT BAT, untuk mencegah kebakaran pada musim kemarau, para karyawan 
ditugaskan piket di lapangan. Para karyawan di lapangan juga tidak diperbolehkan merokok 
di daerah yang  berpotensi terjadi kebakaran. Selain itu, lokasi PT BAT yang dibelah oleh 
Sungai Kuayan yang termasuk dalam sungai besar, seringkali menimbulkan dampak 
banjir terutama pada saat musim hujan. Dalam hal ini PT BAT telah cukup tanggap dalam 
menghadapi bencana banjir dengan memberikan bantuan bagi korban banjir, terutama di 
Desa Tumbang Tilap.

3.8.3. Kesimpulan

(1) Penyerahan lahan pada perusahaan dilakukan dengan proses ganti rugi dengan 
didahului negosiasi nilai harga ganti rugi. Dokumentasi proses negosiasi nilai ganti rugi 
lahan antara perusahaan dengan masyarakat tidak ditemukan baik di pihak perusahaan, 
kantor desa, maupun masyarakat yang memiliki lahan. Namun demikian, masyarakat 
pemilik lahan mengakui bahwa penentuan ganti rugi lahan memang benar-benar telah 
dilaksanakan oleh perusahaan dan masyarakat pemilik lahan. Lahan yang dinegosiasikan 
antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan tidak memiliki peta yang memiliki 
skala dan titik koordinat. Sebelum proses negosiasi dan transaksi pemberian ganti rugi, 
pihak perusahaan, pemilik hak tradisional, serta aparat desa melakukan pengukuran 
dan pemetaan lahan. 

(2) Penanaman pertama di PT BAT dilakukan pada tahun 2007 meskipun perizinan telah 
diperoleh sejak 2004 dan kegiatan lapangan dimulai sejak 2005. Penanaman baru 
ini masuk dalam kategori On-going New Planting. Dalam hal ini perusahaan tidak 
melakukan penanaman di lahan masyarakat lokal yang belum diganti rugi ataupun di 
hutan primer serta di kawasan NKT. Penanaman dilakukan di kawasan hutan sekunder 
berupa bekas lokasi HPH, lahan terdegradasi, bekas ladang dan semak belukar. PT 
BAT sudah memiliki dokumentasi mengenai identifikasi dan analisis keberadaan NKT 
pada tahun 2010.

(3) NKT5 tidak terindikasi di lokasi PT BAT, namun NKT6 ditemukan berupa tempat-tempat 
yang keramat dan disakralkan seperti: makam keramat, tempat pemujaan, pantar, 
kuburan keramat, dan sandung. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap 
komponen-komponen NKT6 tersebut. 

(4) PT BAT telah mempunyai dokumen AMDAL dan identifikasi NKT yang berisi dampak 
positif dan negatif perusahaan terhadap lingkungan fisik dan sosial yang disusun oleh 
konsultan dengan melibatkan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. 
Terdapat dokumentasi proses sosialisasi rencana pembukaan lahan berupa foto-foto 
sosialisasi dan daftar hadir pelaksanaan sosialisasi pembukaan lahan. Dokumentasi 
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kesepakatan ganti rugi penyerahan lahan oleh masyarakat kepada perusahaan 
sudah lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti berita acara 
penyerahan, kuitansi, fotokopi KTP, foto diri, dan surat pernyataan atas kepemilikan 
lahan.

(5) Identifikasi atas pihak-pihak yang menerima kompensasi ganti rugi dimulai dari adanya 
tuntutan masyarakat atas ganti rugi lahan, inventarisasi, pemetaan dan pengukuran, 
konfirmasi bukti-bukti dan saksi, dan keterlibatan pengusul ganti rugi dalam setiap 
proses identifikasi yang dilakukan perusahaan. Dokumentasi kesepakatan ganti rugi 
penyerahan lahan oleh masyarakat kepada perusahaan sudah lengkap dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti berita acara penyerahan, kuitansi, 
fotokopi KTP, foto diri, dan surat pernyataan atas kepemilikan lahan. Perusahaan 
memberi kesempatan kepada masyarakat yang menyerahkan lahannya untuk bekerja 
di perkebunan jika bersedia.

(6) Perusahaan menerima tenaga kerja dari masyarakat lokal dan pendatang. Hal ini 
berdampak positif terhadap ketersediaan mata pencaharian penduduk dan pendapatan 
masyarakat. Keberadaan PT BAT juga berdampak positif pada perkembangan peluang 
berusaha bagi masyarakat. 

(7) Dari awal PT BAT telah menjalin konsensus-konsensus dengan masyarakat sekitar 
sehingga timbul hubungan kerjasama yang harmonis. Keberadaan PT BAT telah 
membuka akses jalan bagi masyarakat desa sekitar dan meningkatkan mobilitas 
masyarakat. Interaksi sosial di dalam masyarakat semakin meningkat bahkan sampai 
saat ini tidak terindikasi adanya konflik sosial antara masyarakat lokal dan pendatang.

(8) PT BAT telah melaksanakan tanggung jawab perusahaan dengan mengadakan kegiatan 
sosial dalam bidang pendidikan, ekonomi lokal, sumbangan sosial dan keadaan darurat 
seperti perbaikan jalan masuk desa, perbaikan jembatan, kontrak kerja pengangkutan 
bibit dan penerimaan mahasiswa magang.
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3.8.4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian penelitian dapat direkomendasikan:
(1) Untuk mengurangi klaim ganti rugi berulang dari masyarakat, perusahaan perlu 

memperbaiki SOP ganti rugi dengan cara: a) memastikan cukup waktu bagi masyarakat 
untuk mengevaluasi usulan ganti rugi, b) memberikan kesepakatan waktu bagi pihak 
lain untuk mengajukan klaim apabila ada.

(2) PT BAT masih dapat mengembangkan ekonomi lokal dengan melakukan kerjasama 
dan pemberdayaan masyarakat melalui program TJSP sesuai dengan potensi yang 
ada.

(3) PT BAT hendaknya memperhatikan tempat keramat yang disakralkan oleh masyarakat 
desa yang berada di kawasan hutan. Perusahaan sebaiknya membangun pagar dan 
papan nama yang menunjukkan bahwa area tersebut adalah area NKT6.
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KESIMPULAN 4

Penelitian ini dilaksanakan di bawah koordinasi 2 orang peneliti senior yang membawahi 8 
Tim Peneliti lapangan. Sasaran kajian adalah 8 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang 
bernaung di bawah manajemen SMART. Tiga dari perusahaan tersebut terletak di Provinsi 
Kalimantan Barat (PT Kartika Prima Cipta, PT Kencana Graha Permai, dan PT Agrolestari 
Mandiri) dan 5 perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah (PT Binasawit Abadi Pratama, 
PT Tapian Nadenggan, PT Satya Kisma Usaha, PT Mitrakarya Agroindo, dan PT Buana 
Adhitama).

Setiap tim beranggotakan 2 orang peneliti dan 2 orang asisten lapangan. Secara keseluruhan 
telah aktif berperan 2 orang penanggung jawab, 1 orang koordinator peneliti, 16 orang 
peneliti, 16 orang asisten lapangan, dan 2 orang asisten administrasi. Para peneliti terdiri 
dari dosen di perguruan tinggi sedangkan para asisten lapangan terdiri dari mahasiswa 
senior pada Fakultas Pertanian yang sudah berpengalaman melakukan penelitian bersama 
dosen mereka. 

Selama bertugas di lapangan, tim mengunjungi 28 desa (55%) dari 51 desa yang bermitra/
ada di sekitar perkebunan, melakukan 32 Diskusi Kelompok Terfokus dengan jumlah 
partisipan sebanyak 350 peserta, melakukan Wawancara Mendalam terhadap 136 informan, 
melakukan Wawancara Berstruktur dengan 202 orang. Kegiatan lapangan dilaksanakan 
selama bulan November 2010 sampai Maret 2011.

Setiap tim melakukan kajian secara independen mulai dari pengumpulan data, pengolahan 
data maupun penulisan laporannya. Semua tim melakukan tugas lapangan dengan 
berpedoman pada proposal penelitian yang sama serta menulis laporan dengan kerangka 
yang sama pula. Hasil kajian Tim Peneliti termasuk kesimpulannya dicantumkan secara 
terpisah berdasarkan perusahaan yang dikaji dalam Temuan Lapangan. Highlights dari 
Temuan Lapangan di perusahaan-perusahaan tersebut diangkat menjadi Kesimpulan dan 
Rekomendasi dalam bab ini.
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4.1. Kesimpulan

4.1.1.  Kriteria RSPO 2.3 - Penggunaan lahan untuk kelapa sawit 
tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional 
pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari 
mereka 

Akuisisi lahan yang dilakukan oleh 8 perusahaan perkebunan yang diteliti, tidak ditemukan 
penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengurangi hak hukum dan hak 
tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari para pemilik lahan tradisional. 
Proses negosiasi antara pemilik hak tradisional dan perusahaan telah dilaksanakan namun 
rekaman proses negosiasi tidak tersedia. 

Tidak tersedia peta dalam skala yang memadai yang menggambarkan wilayah-wilayah di 
bawah hak-hak tradisional yang diakui. Untuk kepentingan negosiasi, pihak perusahaan 
bersama-sama dengan pemilik hak dan pemerintah desa setempat membuat peta rincik 
yang disepakati dan disetujui bersama.

Tersedia dokumen hasil kesepakatan antara pemilik lahan dan perusahaan yang tercantum 
dalam berita acara kesepakatan akhir yang ditandatangani oleh pemilik lahan, perusahaan, 
saksi-saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Dokumentasi ini disimpan di 
perusahaan dan tidak diberikan kepada pemilik lahan dan pihak-pihak lainnya.

Kajian ini berpendapat bahwa sosialisasi sebelum inventarisasi lahan perlu secara jelas 
dicantumkan dalam SOP perusahaan. Di dalam SOP SMART Tahun 2010, kegiatan 
sosialisasi disebutkan dalam SOP  Proses Perolehan HGU dan SOP Ganti Rugi Tanah/
Lahan tetapi tidak diuraikan secara rinci.

4.1.2. Kriteria RSPO 7.3 - Penanaman baru sejak November 2005 
tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang 
dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu 
atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

Pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan di 8 perusahaan yang dikaji tidak 
dilakukan di hutan primer melainkan pada hutan sekunder, lahan terdegradasi, semak,  bekas 
penebangan (Perusahaan Kayu atau pemegang Hak Pengelolaan Hutan), lahan bekas 
kebakaran hutan, dan lahan yang sudah ditinggalkan oleh peladang berpindah. Khusus 
untuk perkebunan di Kalimantan Barat, lokasi untuk perkebunan telah sesuai dengan tata 
ruang yaitu berada di lokasi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Kepmenhutbun 
No 259/Kpts-11/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan. Untuk wilayah 
Kalimantan Tengah, lokasi perkebunan mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi No. 8 
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Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah 
dan berada dalam Kawasan Pengembangan Perkebunan (KPP) atau Kawasan Pemukiman 
dan Penggunaan Lain (KPPL).

Belum ditemukan peta rencana dan realisasi kegiatan lapangan yang sesuai dengan kawasan 
NKT yang sudah teridentifikasi. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit sebagian 
telah dilakukan sebelum identifikasi NKT serta sebelum adanya ketentuan/kewajiban untuk 
melakukan identifikasi NKT yang ditetapkan RSPO.  Perusahaan baru melakukan identifikasi 
NKT pada awal tahun 2010 dan pada saat studi ini dilakukan belum seluruh laporan akhir 
identifikasi NKT selesai.  

4.1.3. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 5 (NKT5) - kawasan alam 
yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan 
dasar masyarakat lokal 

Delapan perusahaan yang menjadi sasaran kajian saat ini telah melakukan identifikasi 
NKT. Untuk 5 perusahaan di Kalimantan Tengah tidak ditemukan kawasan NKT5, sehingga 
tidak memerlukan Rencana Pemantauan dan Pengelolaan  (RPP) NKT5. Sebaliknya, 3 
perusahaan di Kalimantan Barat teridentifikasi ada kawasan NKT5 berupa sumber air 
untuk masyarakat dan lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Perusahaan-
perusahaan tersebut sudah memiliki RPP NKT5. Masyarakat Dayak dan Melayu setempat 
mengakui bahwa mereka bersama dengan perusahaan sudah melaksanakan berbagai 
kegiatan untuk melindungi kawasan NKT5 dari eksploitasi yang merusak.

Penduduk lokal kini semakin berkurang ketergantungannya pada kegiatan meramu di 
hutan untuk memenuhi kebutuhan utama mereka karena sebagian besar kebutuhan hidup 
mereka dapat dibeli di pasar setempat dengan harga yang terjangkau.  Pembangunan 
perkebunan sawit di daerah kajian telah memberikan sumber penghasilan yang penting 
untuk masyarakat lokal, terutama sejak sumber penghasilan yang sebelumnya diperoleh dari 
kegiatan perkayuan tidak lagi dapat diandalkan untuk menunjang ekonomi lokal. Sebagian 
besar laki-laki dan perempuan dari permukiman di sekitar perusahaan yang memiliki 
kemampuan, bekerja sebagai buruh dan kontraktor dalam berbagai kegiatan yang diciptakan 
oleh perusahaan seperti bongkar muat, pembukaan lahan, penanaman, penyemprotan, dan 
pemanenan. Masyarakat lokal telah dapat memetik keuntungan dari efek ganda yang lahir 
dari beroperasinya perusahaan perkebunan.
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4.1.4. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 6 (NKT6) - kawasan yang 
mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional 
komunitas lokal.

Umumnya, NKT6 yang teridentifikasi baik di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan 
Barat adalah berupa pekuburan dan tempat pemujaan yang dikeramatkan. Perusahaan 
telah memberi perhatian terhadap NKT6 ini dengan melakukan pemugaran terhadap 
perkuburan serta melindungi tempat pemujaan yang dikeramatkan. Meskipun demikian, 
masih ada masyarakat setempat yang menuntut bahwa pembukaan lahan di masa lampau 
telah menggusur pekuburan leluhur mereka.

4.1.5. Kriteria RSPO 7.5 – Tidak ada penanaman baru dilakukan di 
tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu 
dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang 
terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat 
adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa 
mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan 
mereka sendiri 

Tidak ditemukan adanya penanaman baru di 8 lokasi perkebunan yang menjadi sasaran 
penelitian yang dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari 
mereka. 

Belum adanya institusi perwakilan yang dipilih sendiri oleh para pemilik lahan yang mewakili 
mereka dalam melakukan proses negosiasi dengan pihak perusahaan. Dalam prakteknya, 
pemilik lahan memiliki kebebasan dalam mengemukakan pandangan mereka berkenaan 
dengan akuisisi lahan dan pembayaran ganti rugi. 

Semua perusahaan yang menjadi sasaran kajian telah memiliki dokumen Analisis Dampak 
Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang disusun oleh konsultan dan disahkan oleh 
aparat pemerintah yang berwenang serta melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan 
dan pembahasannya. Namun, hasil pemantauan yang dilaporkan belum lengkap dan tidak 
mencakup dampak sosial ekonomi.

Kegiatan sosialisasi rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit telah dilakukan 
sebelum kegiatan penanaman baru dilaksanakan, tetapi rekaman proses sosialisasi belum 
terdokumentasi dengan baik. Selain itu materi sosialisasi belum mencakup analisis untung 
rugi yang membandingkan antara melepaskan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit atau 
tetap mempertahankan lahan untuk penggunaan lain.
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Dokumen kesepakatan ganti rugi/penyerahan lahan dari pemilik lahan ke perusahaan 
tersedia, tetapi hanya disimpan oleh pihak perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemilik 
lahan dan pihak-pihak lainnya.

SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan Tahun 2010 tidak menyebutkan secara jelas bahwa pemilik 
lahan diperkenankan menunjuk lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mewakili mereka 
dalam negosiasi dengan perusahaan perkebunan, walaupun dalam prakteknya seringkali 
pemilik lahan memberikan kuasa kepada sanak saudara untuk mewakili dirinya dalam 
negosiasi tersebut

4.1.6. Kriteria RSPO 7.6 - Masyarakat setempat diberikan kompensasi 
atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang 
disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan 
sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan.

Kajian ini menemukan bahwa identifikasi dan penilaian hak atas tanah berdasarkan hukum 
dan hak tradisional telah dilakukan. Ganti rugi telah dilakukan melalui negosiasi antara 
perusahaan perkebunan dengan pemilik lahan tradisional serta disaksikan oleh pejabat 
pemerintah setempat. Namun, kajian ini menemukan bahwa proses negosiasi tersebut tidak 
didokumentasikan dengan baik, tetapi telah tersedia hasil kesepakatan akhir yang tertuang 
dalam Berita Acara yang disimpan oleh pihak perusahaan dan tidak dibagikan ke pemilik 
lahan dan pihak-pihak lainnya. 

Berdasarkan praktek yang berlaku, hak milik individu atas tanah ditentukan dengan beberapa 
cara: (a) Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN); (b) Surat 
Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Camat; (c) Surat Keterangan Tanah yang 
diterbitkan oleh Kepala Desa; dan (d) Berdasarkan pengakuan atas hak milik tanah. Cara 
yang terakhir ini diawali dengan adanya permohoman dari individu kepada Kepala Desa 
untuk memperoleh pengakuan atas tanah yang dimilikinya. Jika menyangkut tanah adat, 
maka pengakuan diperlukan dari Kepala Adat dan Kepala Desa. Untuk menghilangkan 
keragu-raguan mengenai kebenaran permohonan itu, diperlukan informasi tambahan yang 
dapat dikumpulkan dari rekan satu desa dan tetangga dari pemohon.

Proses yang berlaku dalam menentukan kompensasi lahan mengikuti langkah-langkah 
berikut; (a) Mendapatkan pernyataan persetujuan oleh masyarakat secara umum untuk 
menyerahkan lahan, (b) Mengidentifikasi letak dan luasan lahan serta tanam tumbuh, (c) 
Menelusuri hak penguasaan lahan kepada pemilik lahan yang berbatasan langsung, tokoh 
masyarakat yang mengetahui sejarah lahan, dan Kepala Desa terkait, (d) Menuangkan hasil 
identifikasi ke dalam peta rincik, dan (e) Melakukan perundingan penentuan kompensasi 
dengan pemilik lahan atau kerabat yang mewakilinya. Jumlah kompensasi yang dibayarkan 
kepada pemilik lahan bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain.
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Terdapat beberapa cara yang berlaku dalam proses negosiasi antara lain; (a) Perusahaan 
menentukan rentang besaran kompensasi kemudian melakukan negosiasi dengan pemilik 
lahan dengan mempertimbangkan kondisi lahan yang akan diserahkan termasuk tanam 
tumbuh yang terdapat di atasnya sampai tercapai kesepakatan, (b) Perusahaan menentukan 
besarnya kompensasi yang akan dibayarkan, dan pemilik lahan bebas untuk menyetujui atau 
menolaknya, (c) Perusahaan melakukan negosiasi dengan Kepala Desa dan Camat untuk 
menentukan nilai kompensasi atas lahan di wilayah desa/keCamatan tersebut kemudian 
menawarkan kepada pemilik lahan dan mereka bebas menyetujui atau menolak. 

Pembayaran ganti rugi dilakukan secara tunai. Bukti pembayaran terdiri atas kuitansi, Berita 
Acara Kesepakatan Akhir, Berita Acara Penyerahan Lahan, foto pemilik lahan, dan peta rincik 
lahan. Berita Acara Kesepakatan Akhir dan Berita Acara Penyerahan Lahan ditandatangani 
bersama oleh wakil perusahaan, pemilik lahan, dan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala 
Desa dan Camat. Seluruh dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan dan tidak dibagikan 
kepada pemilik lahan dan pihak-pihak lainnya.

Masyarakat yang kehilangan akses dan hak tanahnya diberikan kesempatan untuk bekerja di 
perkebunan, menjadi kontraktor lokal, dan menjadi peserta program kemitraan perkebunan.

4.1.7. Dampak Sosial Ekonomi 

Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di kawasan pedesaan telah menciptakan 
dampak sosial yang positif terhadap wilayah sekitar, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan 
baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, meningkatkan jumlah 
uang yang beredar di pasar desa, dan mendorong perkembangan peluang usaha.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan di perkebunan telah membuka akses wilayah 
pedesaan dan meningkatkan mobilitas orang dan barang serta menciptakan konektivitas 
yang mudah antara wilayah kota dan desa, antara kota dengan kota, dan antara desa 
dengan desa.Studi ini menemukan adanya perubahan yang terkait dengan interaksi sosial, 
struktur dan organisasi sosial, institusi sosial, dan persepsi sosial. Sebagian penduduk desa 
di Kalimantan Tengah khawatir dengan semakin banyaknya pendatang akan mengubah 
budaya lokal secara permanen. Selanjutnya kajian ini juga menemukan bahwa secara umum 
struktur dan perilaku sosial sedang mengalami perubahan secara alami sejalan dengan 
dinamika pembangunan wilayah dan pembangunan nasional.

Kehadiran perusahaan perkebunan di pedesaan telah memperkenalkan variabel baru 
dalam pembangunan sosial ekonomi. Benda-benda sosial yang sebelumnya beredar secara 
cuma-cuma di antara anggota lingkungan sosial, misalnya lahan, tenaga kerja, pelayanan, 
kini berubah statusnya menjadi benda-benda ekonomi yang hanya bisa diperoleh melalui 
metode formal, prosedur dan nilai ekonomi. Transformasi seperti itu tidak diinternalisasikan 
dengan kecepatan yang sama oleh masyarakat pedesaan, sehingga seringkali menimbulkan 
berbagai masalah.
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4.1.8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Kajian ini menemukan bahwa perusahaan perkebunan telah melaksanakan berbagai kegiatan 
TJSP di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keadaan darurat, dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. Kegiatan TJSP tersebut masih bersifat insidental dan bersifat kebutuhan 
sesaat serta belum dirancang berdasarkan isu-isu strategis untuk kebutuhan jangka panjang 
dengan konsep berkelanjutan.

4.1.9. Kebun Plasma untuk Masyarakat Lokal

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha 
Perkebunan, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B  wajib mengembangkan 
kebun plasma untuk masyarakat lokal sekurang-kurang 20% dari luas areal yang diusahakan. 
Di Kalimantan Tengah, kebun plasma untuk masyarakat lokal terkendala pembangunannya 
karena Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Provinsi Kalimantan Tengah masih belum 
ditetapkan oleh pemerintah sehingga calon lokasi kebun plasma tidak jelas dan kesulitan 
mendapatkan kredit dari bank. 

Di Provinsi Kalimantan Barat, perusahaan perkebunan menghadapi permasalahan yang berbeda 
yaitu adanya ketidaksepahaman tentang dasar kebun plasma. Pemilik lahan beranggapan 
bahwa mereka berhak memperoleh kebun plasma seluas 20% di dalam HGU perusahaan 
sedangkan perusahaan beranggapan di luar HGU perusahaan. Pandangan dari perusahaan 
sejalan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Departemen 
Pertanian No. 396/02.140/31.1/207 tanggal 25 Juli 2007 tentang Interpretasi Pasal 11 Ayat 1 
Permentan No. 26 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa kuota 20% dibangun di luar HGU 
perusahaan, tetapi masyarakat belum dapat menerimanya.

Masalah lain terkait dengan kebun plasma adalah perusahaan perkebunan beranggapan 
bahwa proporsi 20% untuk kebun plasma dihitung dari lahan yang secara efektif ditanami 
tanpa memperhitungkan lahan enclave sebagai kawasan NKT sesuai Permentan nomor 26/
Permentan/OT.140/2/2007 pasal 11 ayat 1, sedangkan masyarakat beranggapan bahwa 
proporsi 20% dihitung dari total lahan yang diserahkan. 

Adanya sengketa batas wilayah antardesa juga telah menghambat pembangunan kebun 
plasma. Hal ini terjadi di PT ALM, dan perusahaan masih menunggu kesepakatan dari desa 
yang bersengketa. 
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4.2. Rekomendasi

4.2.1. Rekomendasi Perbaikan SOP

(1) Di dalam SOP SMART Tahun 2010, kegiatan sosialisasi disebutkan dalam SOP Proses 
perolehan HGU dan SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan tetapi tidak diuraikan secara rinci. 
Tim Peneliti merekomendasikan agar proses sosialisasi diuraikan secara rinci meliputi 
tata cara pelaksanaan, bahan-bahan yang akan disampaikan, pihak-pihak yang terlibat, 
proses diskusi, hasil kesepakatan, dan rekaman proses sosialisasi.

(2) SOP Identifikasi dan Manajemen NKT SMART Tahun 2010 yang dimiliki perusahaan 
tidak dibuat secara jelas untuk masing-masing NKT. Tim Peneliti menyarankan agar SOP 
Identifikasi dan Manajemen NKT perlu dibuat untuk masing-masing NKT karena masing-
masing memerlukan pengelolaan dan pemantauan dengan cara yang berbeda

(3) SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan SMART Tahun 2010 tidak menyebutkan secara jelas bahwa 
pemilik lahan diperkenankan menunjuk lembaga perwakilan mereka sendiri untuk mewakili 
mereka dalam negosiasi dengan perusahaan perkebunan. Tim Peneliti mengusulkan 
agar pernyataan “pemilik lahan diperkenankan menunjuk lembaga perwakilan mereka 
sendiri untuk mewakili mereka dalam negosiasi dengan perusahaan” perlu ditambahkan 
dalam SOP.

(4) SOP Ganti Rugi Tanah/Lahan SMART Tahun 2010 menuntut adanya surat keterangan 
tanah sebagai bukti kepemilikan. Namun, jenis surat keterangan kepemilikan lahan 
tidak dinyatakan secara spesifik. Untuk memperjelasnya, Tim Peneliti mengusulkan 
penggunaan kata Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Camat atau 
Kepala Desa

(5) Untuk merancang kegiatan-kegiatan TJSP yang sesuai dengan kebutuhan jangka 
panjang masyarakat dan perusahaan dengan konsep berkelanjutan disarankan agar 
perusahaan menyusun SOP TJSP.

(6) Terkait dengan pembangunan Kebun Plasma Kemitraan, Tim Peneliti menemukan bahwa 
di dalam pembangunan Kebun Plasma Kemitraan ini belum ada pedoman yang standar. 
Untuk itu Tim Peneliti menyarankan agar perusahaan menyusun SOP Kemitraan sesuai 
dengan Permentan nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007
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4.2.2. Rekomendasi Lain-Lain

(1) Program TJSP hendaknya dirancang secara konsepsional dan partisipatif berbasis 
pada sumberdaya lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan potensi 
strategis, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hendaknya kegiatan TJSP 
tersebut tidak bersifat insidental dan donasi semata.

(2) Sehubungan dengan belum disetujuinya hasil akhir Laporan Penilaian NKT, sebagai 
contoh antara PT KPC dan FFI-Indonesia Program, Tim Peneliti menyarankan perusahaan 
mengembangkan proses untuk menyelesaikan masalah ini. 

(3) Khusus untuk Kalimantan Tengah, Tim Peneliti menyarankan agar perusahaan sudah 
mulai mempersiapkan pembangunan Kebun Plasma Kemitraan sambil menunggu 
penyelesaian revisi RTRWP Kalimantan Tengah.

(4) Berkenaan dengan masalah tata batas desa, Tim Peneliti menyarankan agar perusahaan 
mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyelesaiannya sehingga tidak 
menghambat pembangunan kebun khususnya Kebun Plasma Kemitraan.

(5) Terkait dengan adanya perbedaan pemahaman tentang proporsi minimal 20% untuk 
kebun plasma kemitraan, karena ketentuan pemerintah tentang hal ini sudah jelas, Tim 
Peneliti menyarankan agar perusahaan dapat meningkatkan komunikasi dan sosialisasi 
yang lebih intensif kepada masyarakat. 

(6) Mengenai masalah upah buruh, Tim Peneliti menyarankan agar perusahaan menghitung 
kembali tingkat upah yang dibayarkan kepada BHL dan upah ditambah insentif yang 
dibayarkan kepada SKU. Perbedaannya harus rasional.

(7) Untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal dan menjamin hubungan yang lebih 
harmonis antara  perusahaan dengan masyarakat, Tim Peneliti menyarankan agar 
perusahaan mempunyai staff khusus yang menangani masalah sosial, ekonomi dan 
lingkungan. 
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Istilah Deskripsi

Analisis Dampak 
Lingkungan Hidup (ANDAL)

Dokumen utama yang dihasilkan AMDAL dan berisi 
telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari 
suatu rencana kegiatan

Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL)

Suatu kajian mengenai dampak besar dan penting dari 
suatu kegiatan usaha

Areal Penggunaan Lain 
(APL)

Areal hutan yang ditetapkan berdasarkan keputusan 
Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan 
dan Perairan Provinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan 
Kesepakatan (TGHK), menjadi bukan kawasan hutan

Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Badan yang mengurusi masalah legalisasi pertanahan

Badan Perwakilan Desa 
(BPD)

Lembaga demokrasi di tingkat desa. BPD merupakan 
lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di 
Indonesia.

Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS)

Program pemerintah untuk menyediakan dana untuk 
kegiatan operasional sekolah

Bappeda Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

Bawas 
Lahan yang karena proses pertanian atau industri lainnya, 
atau dalam kondisi telantar, tidak dapat diusahakan tanpa 
penanganan tertentu

Berita Acara Kesepakatan 
Akhir

Dokumen legal hasil proses negosiasi harga secara 
tertulis antara perusahaan dan masyarakat yang mewakili

BHL Buruh Harian Lepas. Karyawan yang statusnya tidak 
tetap.

Bukit Nibung 
Bukit tempat seseorang mempraktikkan cara hidup 
asketis, di mana spiritualitas seseorang diyakini dapat 
ditingkatkan 

Bukit Umbut 
Sebuah tempat suci di mana diyakini pohon Nibung 
menjulang ke langit sebagai simbol kehidupan yang 
sempurna

Camat Kepala wilayah kecamatan

CITES Convention on International Trade in Endangered Species
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Istilah Deskripsi

CPO Crude palm oil 

Demong/Damang Ketua adat tingkat desa di Kalimantan Barat dan 
Kalimantan Tengah 

Departemen Kehutanan dan 
Perkebunan (Dephutbun)

Departemen yang menangani masalah-masalah 
kehutanan dan sumber daya pertanian termasuk kayu, 
kelapa sawit, dan lain-lain

Diskusi Kelompok Fokus 
(DKF)

Diskusi yang dilakukan secara kelompok dengan tujuan 
untuk menggali informasi dan mengambil keputusan 
secara partisipatif

Document and License 
Department (D&L)

Bagian di lingkungan PT SMART Tbk yang mengurus 
segala sesuatu tentang proses perizinan, sosialisasi, 
pembebasan lahan, dan koordinasi dengan pemerintah 
pusat atau daerah dan instansi terkait

FFI-Indonesia (Fauna 
and Flora International – 
Indonesia Programme)

Sebuah lembaga swadaya masyarakat (non-government 
organisation) yang bergerak di bidang lingkungan dengan 
fokus pada keanekaragaman hayati

Forest Stewardship Council 
(FSC)

Badan akreditasi internasional untuk lembaga sertifikasi 
yang melakukan dan memberikan sertifikat bagi hasil hutan 
kayu berdasarkan kriteria dan indikator pengelolaan hutan 
lestari yang ditentukan oleh FSC 

Free, Prior and Informed 
Consent (FPIC)

Metode penyelesaian masalah yang menghormati hak 
masyarakat lokal untuk mengambil keputusan mengenai 
pengembangan tanah adat (ulayat)

Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit Indonesia 
(GAPKI)

Asosiasi produsen kelapa sawit di Indonesia  

Gempa Nama ular raksasa dalam legenda masyarakat Kalimantan 
Barat

Global Positioning System 
(GPS)

Alat untuk melihat dan menentukan posisi di permukaan 
bumi dengan menggunakan system koordinat.

Gotong royong Bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang 
diinginkan

GPA Grade Point Average. Nilai mutu rata-rata 

Hak Guna Bangunan (HGB) Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
banguan atas tanah

Hak Guna Usaha (HGU) Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung 
oleh negara, dalam jangka waktu tertentu

Hak Pengusahaan Hutan 
(HPH)

Hak yang diberikan pemerintah kepada  perorangan atau 
badan usaha untuk melakukan kegiatan eksploitasi hasil 
hutan kayu dengan mengacu pada peraturan-peraturan 
yang berlaku 

HCV-RIWG High Conservation Value - RSPO Indonesia Working 
Group
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HCV Toolkit Indonesia
Panduan untuk melakukan identifikasi nilai konservasi 
tinggi di Indonesia yang disusun oleh Konsorsium Revisi 
HCV Toolkit Indonesia

Hukum adat Seperangkat norma budaya, nilai-nilai, kebiasaan dan 
praktik-praktik kelompok etnis tertentu

Hutan Produksi (HP)
Suatu status kawasan hutan yang ditetapkan oleh 
pemerintah sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan/
eksploitasi hasil hutan berupa kayu.

Hutan Tanaman Industri 
(HTI)

Area yang disediakan untuk ditanami dengan tanaman 
industri dengan tipe yang sama (terutama kayu) dengan 
tujuan menjadi hutan yang dapat dimanfaatkan khusus 
tanpa memengaruhi hutan alam

Institut Pertanian 
(INSTIPER)

Sebuah universitas swasta di Yogyakarta yang berfokus 
pada penyediaan layanan pendidikan di bidang pertanian

Institut Pertanian Bogor 
(IPB)

Sebuah universitas berbadan hukum milik negara 
(universitas negeri) yang berfokus pada bidang pertanian 
di Kota Bogor

IUCN
Sebuah konvensi internasional yang memberikan referensi 
tentang status konservasi suatu spesies berdasarkan 
tingkat kepunahan di alam

IVEX Independent Verification Exercise. 

Izin Usaha Perkebunan 
(IUP)

Izin yang harus dimiliki oleh perusahaan yang ingin 
mengembangkan perkebunan 

Kaharingan Warisan kepercayaan nenek moyang

Kaleka 
Tempat pemukiman leluhur masyarakat adat yang sudah 
menjadi hutan dan dianggap keramat serta diakui sebagai 
tanah adat yang bersifat komunal

Kawasan Pengembangan 
dan Penggunaan Lain 
(KPPL)

Sebuah daerah di luar hutan yang ditujukan untuk 
masyarakat dan pembangunan daerah

Kawasan Peruntukan 
Produksi (KPP)

Kawasan di luar hutan yang disediakan untuk kegiatan 
industri

KBKT Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

Kepala Desa Kepala wilayah desa

Kepala Dusun Kepala wilayah dusun

KUD Koperasi Unit Desa 

Langgar Rumah ibadah umat Islam

Manyanggar Lewu Tradisi upacara penyucian desa di Kalimantan Tengah
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Musabaqah Tilawatil Quran 
(MTQ)

Kompetisi membaca indah kitab suci agama Islam (al-
Quran)

Nilai Konservasi Tinggi 
(NKT) 

Sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, 
regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa 
lingkungan, sosial dan budaya. 

Panitia B

Tim yang terdiri dari berbagai instansi terkait yang 
melaksanakan pemeriksaan tanah, memberikan 
pertimbangan atau rekomendari untuk proses pemberian 
hak atas tanah selanjutnya

Pantar Komplek pekuburan/makam (Hindu Kaharingan)

Penyunggak Bayi
Tempat upacara ritual memandikan bayi ketika berumur 
satu tahun yang bertujuan untuk memperkenalkan mereka 
kepada lingkungannya.

Peta Rincik Peta rincik-rincian peta yang menunjukkan batas tanah 
yang dikompensasi oleh perusahaan 

Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu)

Aktivitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan 
disediakan untuk masyarakat dan dibantu oleh petugas 
kesehatan

PPKS Pusat Penelitian Kelapa Sawit

PUSTU Puskesmas Pembantu

Raskin (Beras untuk 
Keluarga Miskin)

Program Pemerintah bantuan beras murah untuk 
masyarakat yang kurang mampu

RC Regional Controller. 

Regional Physical 
Planning Programme for 
Transmigration (RePPProT) 

Program Perencanaan Fisik Regional untuk Transmigrasi

Rencana Pengelolaan 
Lingkungan (RKL)

Bagian dari dokumen AMDAL dan merupakan suatu 
usaha untuk melakukan kegiatan pengelolaan dampak 
besar dan penting oleh suatu kegiatan usaha

Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL)

Bagian dari dokumen AMDAL dan merupakan suatu 
usaha untuk memantau tingkat keberhasilan dari kegiatan 
pengelolaan dampak lingkungan

Ripa Daerah sempadan/tepi sungai

Riparian Suatu areal yang memberikan fungsi lindung kepada 
aliran sungai.

RPP-NKT Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi 
Tinggi

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil 

RTRWP Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
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Rukun Tetangga (RT)

Unit wilayah di sebuah desa yang dibentuk berdasarkan 
konsensus masyarakat lokal untuk memberikan pelayanan 
sosial kepada masyarakat setempat. Satu RT terdiri atas 
sejumlah rumah tangga.

Rukun Warga (RW)

Unit wilayah di sebuah desa yang dibentuk berdasarkan 
konsensus masyarakat lokal untuk memberikan pelayanan 
sosial kepada masyarakat setempat. Satu RW terdiri atas 
beberapa RT.

Satuan Pelaksana 
Pembangunan Kebun 
(Satlak)

Satuan kerja tingkat desa yang memberikan pembinaan 
tentang pengembangan perkebunan 

Satuan Tugas 
Pembangunan Kebun 
Kecamatan (Satgas/SPK) 

Satuan tugas tingkat kecamatan yang bertugas membina 
perkebunan

Sekretaris desa Carik

Simpak beliung Proses kompensasi lahan di Kalimantan Barat

SOP Standard Operating Procedure. Panduan untuk 
menjalankan kegiatan operasional 

Surat Keterangan Tanah 
(SKT)

Bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala 
desa.

Syarat Kerja Umum – 
Bulanan (SKU-B)

Karyawan SKU dengan status karyawan tetap dengan gaji 
bulanan

Syarat Kerja Umum – 
Harian (SKU-H)

Karyawan SKU dengan status karyawan tetap dengan gaji 
harian 

Tanah Kas Desa (TKD)
Tanah yang disediakan oleh perusahaan ke desa-desa 
sekitar area konsesi untuk dikelola oleh desa dan digunakan 
untuk kepentingan desa

Tanah Ulayat

Tanah di mana otoritas, manajemen dan penggunaan 
didasarkan pada hukum adat masing-masing lokal yang 
dihormati oleh masyarakat setempat sebagai tanah adat 
mereka.

Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan (TJSP)

Operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk 
meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, 
tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan 
secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan 

TBS Tandan Buah Segar 

Tembawang Penyelesaian lahan komunal yang telah dibuka dengan 
mengubah kembali ke hutan 

Temenggung Kepala Adat

Tim Pembinaan dan 
Pengembangan 
Perkebunan Kabupaten 
(TP3K)

Unit kerja tingkat kabupaten yang memberikan pembinaan 
tentang pengembangan perkebunan
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Tzu Chi Buddhist 
Foundation

Sebuah organisasi kemanusiaan internasional yang 
didirikan oleh Guru Dharma Cheng Yen, seorang biarawati 
Buddhis, pada tanggal 14 Mei 1966.

Umbut Apin Tumbuhan lokal di Kalimantan Barat

UMR Upah Minimum Regional 
UMSP Upah Minimun Sektoral Provinsi 
Unit Pelaksana 
Pembangunan Kebun 
(UPPK) 

Satuan kerja tingkat kecamatan yang bertugas memberikan 
pembinaan terkait pengembangan perkebunan

UUPA Undang-undang Pokok Agraria

World Wildlife Fund (WWF) Lembaga swadaya masyarakat bergerak di bidang 
lingkungan hidup



Lampiran

238

Instrumen Penelitian Topik untuk Diskusi Kelompok 
Terfokus (DKF) 

DKF dilaksanakan dengan Tim Peneliti sebagai moderator dan pejabat pemerintah lokal 
sebagai pengawas. Diskusi dilakukan secara terpisah untuk dua kelompok peserta yang 
berbeda: (1) Petani plasma; dan (2) Petani non-plasma (petani sawit lainnya, pedagang, 
pemilik warung, dan para pelanggan). Sebelum penelitian ini dilaksanakan fasilitator 
(perusahaan) sudah mengidentifikasi dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi, 
yaitu berdasarkan laporan AMDAL(Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), RKL (Rencana 
Pengelolaan Lingkungan), dan NKT (Nilai Konservasi Tinggi) masing-masing perusahaan 
(PT).

1. Kriteria RSPO 2.3

Kriteria ini menyatakan: “Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak 
berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu 
dari mereka”. Indikator untuk Kriteria RSPO 2.3 adalah: (1) Rekaman proses negosiasi 
antara pemilik hak tradisional dengan perusahaan kelapa sawit (jika ada) yang dilengkapi 
dengan peta dalam skala yang sesuai; (2) Tersedia peta dalam skala memadai yang 
menunjukkan adanya wilayah-wilayah di bawah hak-hak tradisional yang diakui; (3) 
Salinan persetujuan-persetujuan yang telah dinegosiasikan yang menggambarkan 
secara lengkap proses tercapainya kesepakatan.
Topik diskusi terkait dengan Kriteria RSPO 2.3 yaitu menggali lebih dalam mengenai:

(1) Latar belakang bermulanya perkebunan kelapa sawit di areal penelitian
(2) Penglibatan pemilik lahan tradisional dan masyarakat dalam akuisisi lahan oleh 

perusahaan.
(3) Rekaman proses negosiasi dalam hal pemindahan hak kepemilikan lahan dari 

pemilik tradisional kepada perusahaan (jika ada) dilengkapi dengan peta dalam 
skala yang sesuai.

LAMPIRAN 1.
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(4) Ketersediaan peta dengan skala yang memadai berkaitan dengan wilayah adat 
yang diakui.

(5) Ketersediaan salinan persetujuan yang menggambarkan proses negosiasi untuk 
mencapai kesepakatan yang disetujui oleh pemilik lahan

2. Kriteria RSPO 7.3

Kriteria ini menyatakan: Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan 
primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan 
satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi. Indikator utama dari Kriteria RSPO 7.3 adalah: 
(1) Penanaman baru dalam periode November 2005 hingga November 2007 harus 
memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan mencakup pengelolaan dampak pada 
sosial dan lingkungan, dan sesuai dengan rencana tata ruang yang legal; (2) Rekaman 
peta rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuai dengan identifikasi NKT.

DKF harus mengkaji lebih dalam untuk penanaman baru dalam periode Nopember 2005 
hingga Nopember 2007 dari masing-masing PT  apakah sudah memenuhi persyaratan 
hukum yang berlaku diantaranya mengikuti:

Topik diskusi terkait dengan Kriteria RSPO 7.3 yaitu menggali lebih dalam mengenai:

(1) Pembukaan lahan baru tidak dilakukan di lahan primer.
(2) Pembukaan lahan baru tidak menimbulkan tekanan terhadap hutan baik secara 

langsung maupun tidak langsung (misalnya mengkonversi lahan pertanian menjadi 
kebun sehingga petani terpaksa membuka hutan untuk bercocok tanam).

(3) Pembukaan lahan baru tidak dilakukan pada lokasi NKT yang sudah disepakati.
(4) Pembukaan lahan baru tidak dilakukan pada lahan yang statusnya tidak diketahui 

atau masih dalam sengketa.
(5) Sudah ada atau tidak ada sosialisasi perusahan sebelumnya kepada masyarakat 

setempat (berdasarkan FPIC/ Free Prior Informed Consent ).
(6) Terhadap Laporan AMDAL apakah perusahaan sudah menjalankan pengelolaan 

kawasan sesuai rencana kelola (RKL) masing-masing perusahaan.
(7) Terhadap lahan yang teridentifikasi NKT (khususnya mengikuti NKT5 & 6) apa saja 

yang sudah dilaksanakan perusahaan.
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3. Implementasi NKT5

NKT5 merujuk pada kawasan yang penting bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat 
lokal.  

Topik diskusi terkait dengan NKT5 yaitu menggali lebih dalam mengenai:

(1) Gambaran ada atau tidak adanya gangguan yang terjadi terhadap kawasan NKT5 
yang sudah teridentifikasi tersebut.

(2) Dampak gangguan terhadap akses masyarakat atas sumber pangan, air, sandang, 
bahan bangunan dan peralatannya, kayu bakar, obat-obatan, dan makanan ternak 
sejak perusahaan beroperasi.

(3) Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam pencegahan kerusakan dan 
pemulihan kawasan NKT5 yang mengalami gangguan serta membantu memulihkan 
kondisi masyarakat yang terkena dampak

4. Implementasi NKT6

NKT6 bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan yang memiliki fungsi penting dalam 
memelihara identitas budaya atau karakteristik yang unik dari masyarakat lokal tertentu. 
Hubungan interaktif antara masyarakat dengan kawasan dapat berbentuk gagasan, 
konsep, norma, nilai, kegiatan, dan cara tindakan, serta keterkaitan dengan lingkungan, 
sumberdaya atau obyek lain yang berpengaruh terhadap perilaku kolektif dan atau 
menentukan hubungan masyarakat di kawasan tersebut.

Topik diskusi terkait dengan NKT6 yaitu menggali lebih dalam mengenai:

(1) Gambaran ada atau tidak adanya gangguan terhadap kawasan NKT6 yang sudah 
teridentifikasi tersebut.

(2) Dampak gangguan kawasan NKT6 terhadap pemenuhan identitas budaya yang 
meliputi konsep, norma, nilai, perilaku kolektif, tindakan dan hubungan dalam 
masyarakat.

(3) Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam pencegahan dan pemulihan 
kawasan NKT6 yang mengalami gangguan dan memulihkan kondisi budaya 
masyarakat yang terkena dampak.
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5. Kriteria RSPO 7.5

 Kriteria ini menyatakan: “Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal 
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang 
terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta 
para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan 
mereka sendiri”. Indikator utama (major) dari Kriteria RSPO 7.5 adalah: (1) Perusahaan 
memiliki dokumen analisis dampak sosial dan lingkungan, yang isinya antara lain 
analisis aspek positif dan negatif sosial dan lingkungan, dan dilakukan dengan partisipasi 
pihak-pihak yang terkena dampak (masyarakat lokal); (2) Rekaman sosialisasi program 
sebelum penanaman baru dimulai; (3) Bukti pembayaran ganti rugi dan serah terima 
lahan untuk penanaman baru. 

Topik diskusi terkait dengan Kriteria RSPO 7.5 yaitu menggali lebih dalam mengenai:

(1) Apakah perusahaan memiliki dokumen penilaian dampak sosial dan lingkungan 
baik dampak positif dan dampak negative dan dengan partisipasi masyarakat yang 
terkena dampak.

(2) Rekaman sosialisasi rencana pembukaan usaha perkebunan.
(3) Apakah ada rekaman/dokumentasi bahwa proses tersebut telah dilaksanakan
(4) Bukti pembayaran ganti rugi dan serah terima lahan untuk penanaman baru.
(5) Deskripsi sistem atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat adat, masyarakat 

lokal dan pihak lainnya mengekspresikan pandangan mereka melalui institusi 
perwakilan mereka sendiri.

(6) Ada atau tidak adanya gangguan terhadap tempat-tempat yang dikeramatkan
(7) Tidak adanya penggunaan kekerasan dan mempengaruhi secara tidak wajar dalam 

memperoleh persetujuan masyarakat.

6. Kriteria RSPO 7.6

Kriteria ini menyatakan:” Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap 
pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela 
yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan”. Indikator 
utama dari Kriteria RSPO 7.6 adalah: (1) Rekaman identifikasi dan penilaian atas 
hak berdasarkan hukum dan hak tradisional dengan melibatkan instansi pemerintah 
terkait dan masyarakat setempat. (2) Prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak 
menerima kompensasi. Sedangkan indikator tambahan (minor) adalah: (1) Rekaman 
proses negosiasi dan/ atau hasil kesepakatan kompensasi secara umum tersedia; (2) 
Rekaman perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi; (3) Masyarakat yang 
kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan diberikan kesempatan 
untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan; (4) Proses dan hasil klaim 
kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum.
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Topik diskusi terkait dengan Kriteria RSPO 7.6 yaitu menggali lebih dalam mengenai:

(1) Rekaman identifikasi dan penilaian hak berdasarkan hukum dan hak tradisional 
dengan melibatkan pemerintah terkait dan masyarakat setempat.

(2) Prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi.
(3) Rekaman proses negosiasi dan hasil kesepakatan kompensasi untuk memastikan 

bahwa prinsip FPIC diterapkan.
(4) Rekaman perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi.
(5) Kesempatan bagi masyarakat yang kehilangan akses atas tanah untuk memperoleh 

manfaat dari pembangunan perkebunan.
(6) Dokumentasi proses dan hasil klaim yang tersedia untuk umum.
(7) Masyarakat berhak menunjuk perwakilan mereka di dalam negosiasi dengan proses 

yang terdokumentasi.

7. Penilaian Dampak Sosial

Dampak sosial yang ditimbulkan pembangunan perkebunan terhadap masyarakat sekitar 
merujuk pada Kriteria RSPO 2.3, 7.3, 7.5, dan 7.6:

Topik diskusi terkait dengan penilaian dampak sosial yaitu menggali lebih dalam 
mengenai:

(1) Proses interaksi (a. konflik; b. konsensus; c. akomodasi; dan d. kerjasama)
(2) Organisasi sosial dan struktur sosial (a. kelompok dan organisasi formal; b. kelas 

sosial, c. system strata; d. pola dominasi sosial; e. kepemimpinan masyarakat;  f . 
pembentukan dan penghapusan hubungan)

(3) Institusi sosial (a.sumber penghidupan; b. kepemerintahan; c. kehidupan keluarga; 
d. keyakinan/agama; e. pelatihan dan pendidikan; f. perceraian; g. membesarkan 
anak; dan h. kenakalan); dan

(4) Persepsi dan perilaku sosial (a. anggapan terhadap diri sendiri; b. anggapan terhadap 
kelompok; karakteristik masyarakat dan perubahannya; d. kepuasan terhadap 
pelayanan; e. anggapan terhadap lingkungan, pertumbuhan dan pembangunan).
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8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Perusahaan dituntut untuk mengimplementasikan program yang bertujuan membantu 
masyarakat dalam berbagai aspek kunci kesejahteraan masyarakat.  

Topik diskusi terkait dengan tanggung jawab sosial yaitu menggali lebih dalam 
mengenai:

(1) Peningkatan pendidikan
(2) Peningkatan kesehatan masyarakat
(3) Perayaan hari besar nasional dan keagamaan
(4) Peningkatan ekonomi lokal
(5) Membangun dan memelihara infrastruktur publik
(6) Partisipasi dalam situasi darurat
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LAMPIRAN 2. 

Topik untuk Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Dalam melakukan wawancara mendalam pewawancara membuat sendiri pertanyaan-
pertanyaan yang diperuntukkan bagi informan dengan mengacu kepada topik-topik yang 
sudah ditetapkan. Suatu pertanyaan bisa berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan 
lanjutan tergantung dari jawaban yang diberikan oleh informan.

Informan yang diwawancara secara mendalam terdiri atas:
(1) Kepala Adat
(2) Pemuka Agama
(3) Pedagang lokal
(4) Tokoh lokal lainnya
(5) Manager perusahaan

Sebelum penelitian ini dilaksanakan fasilitator (perusahaan) sudah mengidentifikasi dampak 
sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi, yaitu berdasarkan laporan AMDAL, RKL, dan 
NKT masing-masing perusahaan (PT).

1. Kriteria RSPO 2.3 

Kriteria ini menyatakan: “Penggunaan Lahan untuk Kelapa Sawit tidak mengurangi 
hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih 
dahulu dari mereka”. Indikator untuk Kriteria RSPO 2.3 adalah: (1) Rekaman proses 
negosiasi antara pemilik hak tradisional (jika ada) dengan dengan perusahaan kelapa 
sawit yang dilengkapi dengan rekaman peta dalam skala yang sesuai; (2) Tersedia peta 
dalam skala memadai yang menunjukkan adanya wilayah-wilayah di bawah hak-hak 
tradisional yang diakui; (3) Salinan persetujuan-persetujuan yang telah dinegosiasikan 
yang menggambarkan secara lengkap proses tercapainya kesepakatan.

Topik wawancara in-depth terkait dengan Kriteria RSPO 2.3 yaitu mengkaji lebih dalam 
mengenai:

(1) Latar belakang bermulanya perkebunan kelapa sawit di areal penelitian
(2) Penglibatan pemilik lahan tradisional dan masyarakat dalam akuisisi lahan oleh 

perusahaan.
(3) Rekaman proses negosiasi dalam hal pemindahan hak kepemilikan lahan dari 

pemilik tradisional kepada perusahaan (jika ada) dilengkapi dengan peta dalam 
skala yang sesuai.
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(4) Ketersediaan peta dengan skala yang memadai berkaitan dengan wilayah adat 
yang diakui.

(5) Salinan persetujuan yang menggambarkan proses negosiasi untuk mencapai 
kesepakatan yang disetujui pemilik lahan (consent)

2. Kriteria RSPO 7.3

Kriteria ini menyatakan: “Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan 
primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu 
atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation value).” Indikator utama dari Kriteria 
RSPO 7.3 adalah: (1) Penanaman baru dalam periode November 2005 hingga November 
2007 harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan mencakup pengelolaan 
dampak pada sosial dan lingkungan, dan sesuai dengan rencana tata ruang yang legal; 
(2) Rekaman peta rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuai dengan identifikasi 
NKT.

Topik wawancara mendalam terkait dengan Kriteria RSPO 7.3 yaitu:

Studi ini merupakan lanjutan dari identifikasi tersebut:

(1) Pewawancara harus mengkaji lebih dalam, untuk penanaman baru dalam periode 
Nopember 2005 hingga Nopember 2007 dari masing-masing PT apakah sudah 
memenuhi persyaratan hukum yang berlaku diantaranya mengikuti:
(a) Pembukaan lahan baru tidak dilakukan di lahan primer.
(b) Sudah ada sosial perusahaan sebelumnya kepada masyarakat setempat 

(berdasarkan FPIC).
(c) Terhadap Laporan AMDAL apakah perusahaan sudah menjalankan pengelolaan 

kawasan sesuai rencana kelola RKL masing-masing perusahaan.
(d) Terhadap lahan yang teridentifikasi NKT (khususnya mengikuti NKT5 & 6) apa 

saja yang sudah dilaksanakan perusahaan.

(2) Menelusuri lebih jauh mengenai ada/tidaknya ketersediaan peta yang memperlihatkan 
rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuai dengan identifikasi NKT, yaitu:
(a) Peta sesuai dengan skala yang memadai dan mewakili gambaran 

sebenarnya.
(b) Pembukaan lahan tidak bertentangan dengan NKT5 & 6 dan memenuhi syarat 

perlindungan NKT (tidak mengganggu kawasan yang memberikan sumber 
daya penting bagi masyarakat lokal dan mempunyai fungsi penting sebagai 
identitas budaya asli masyarakat setempat.
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3. Implementasi NKT5

Manusia dalam menjalani hidupnya membutuhkan berbagai barang dan jasa. Antara 
kebutuhan itu ada yang bersifat pokok (kebutuhan dasar) dan ada yang bersifat pelengkap. 
Kawasan yang mempunyai arti penting sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat 
lokal terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar adalah kawasan NKT5. 

Topik wawancara mendalam terkait dengan NKT5 yaitu meneliti lebih dalam apa yang 
dilakukan perusahaan untuk memelihara dan memulihkan kawasan penting menyangkut 
kebutuhan pokok:

(1) Gambaran ada atau tidak adanya gangguan yang terjadi terhadap kawasan NKT5 
yang sudah teridentifikasi tersebut.

(2) Dampak gangguan terhadap akses masyarakat atas sumber pangan, air, sandang, 
bahan bangunan dan peralatannya, kayu bakar, obat-obatan, dan makanan ternak 
sejak perusahaan beroperasi.

(3) Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam pencegahan kerusakan dan 
pemulihan kawasan NKT5 yang mengalami gangguan serta membantu memulihkan 
kondisi masyarakat yang terkena dampak.

4. Implementasi NKT6

NKT6 bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan yang memiliki fungsi penting dalam 
memelihara identitas budaya atau karakteristik yang unik dari masyarakat lokal tertentu. 
Hubungan interaktif antara masyarakat dengan kawasan dapat berbentuk gagasan, 
konsep, norma, nilai, kegiatan, dan cara tindakan, serta keterkaitan dengan lingkungan, 
sumberdaya atau obyek lain yang berpengaruh terhadap perilaku kolektif dan atau 
menentukan hubungan masyarakat di kawasan tersebut. 

Topik wawancara mendalam terkait dengan NKT6 meliputi hal-hal berikut:

(1) Gambaran ada atau tidak adanya gangguan yang terjadi terhadap kawasan NKT6 
yang sudah teridentifikasi tersebut.

(2) Dampak gangguan terhadap upaya masyarakat memelihara identitas budaya atau 
karakteristik yang unik dari masyarakat lokal.

(3) Dampak gangguan terhadap upaya masyarakat memelihara hubungan interaktif 
dengan kawasan yang berbentuk gagasan, konsep, norma, nilai, kegiatan, dan cara 
tindakan.
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(4) Dampak gangguan terhadap lingkungan, sumber daya atau objek lain yang 
berpengaruh terhadap perilaku kolektif dan/atau menentukan hubungan masyarakat 
di kawasan itu.

(5) Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam pencegahan kerusakan dan 
pemulihan kawasan NKT5 yang mengalami gangguan serta membantu memulihkan 
kondisi masyarakat yang terkena dampak

5. Kriteria RSPO 7.5. 

Kriteria ini menyatakan: “Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal 
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang 
terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta 
para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan 
mereka sendiri”. Indikator utama (major) dari Kriteria RSPO 7.5 adalah: (1) Perusahaan 
memiliki dokumen analisis dampak sosial dan lingkungan, yang isinya antara lain analisis 
aspek positif dan negative sosial dan lingkungan, dan dilakukan dengan partisipasi 
pihak-pihak yang terkena dampak (masyarakat lokal); (2) Rekaman sosialisasi program 
sebelum penanaman baru dimulai; (3) Bukti pembayaran ganti rugi dan serah terima 
untuk penanaman baru.

Topik wawancara mendalam terkait dengan Kriteria RSPO 7.5 yaitu menggali lebih dalam 
mengenai:

(1) Apakah perusahaan memiliki dokumen penilaian dampak sosial dan lingkungan 
baik dampak positif dan dampak negative dan dengan partisipasi masyarakat yang 
terkena dampak.

(2) Rekaman sosialisasi rencana pembukaan usaha perkebunan.
(3) Apakah ada rekaman/dokumentasi bahwa proses tersebut telah dilaksanakan.
(4) Bukti pembayaran ganti rugi dan serah terima lahan untuk penanaman baru.
(5) Deskripsi sistem atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat adat, masyarakat 

lokal dan pihak lainnya mengekspresikan pandangan mereka melalui institusi 
perwakilan mereka sendiri.

(6) Ada atau tidak adanya gangguan terhadap tempat-tempat yang dikeramatkan
(7) Tidak adanya penggunaan kekerasan dan mempengaruhi secara tidak wajar dalam 

memperoleh persetujuan masyarakat.

6. Kriteria 7.6. RSPO 

Kriteria ini menyatakan: ”Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap 
pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela 
yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan”. Indikator 
utama dari Kriteria RSPO 7.6 adalah: (1) Rekaman identifikasi dan penilaian atas 
hak berdasarkan hukum dan hak tradisional dengan melibatkan instansi pemerintah 
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terkait dan masyarakat setempat; (2) Prosedur identifikasi pihak-pihakyang berhak 
menerima kompensasi. Sedangkan indikator tambahan (minor) adalah: (1) Rekaman 
proses negosiasi dan/atau hasil kesepakatan kompensasi secara umum tersedia; (2) 
Rekaman perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi; (3) Masyarakat yang 
kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan diberikan kesempatan 
untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan; (4) Proses dan hasil klaim 
kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum.

Topik wawancara mendalam terkait dengan Kriteria 7.6. RSPO yaitu mengkaji lebih 
dalam mengenai: 

(1) Rekaman identifikasi dan penilaian hak berdasarkan hukum dan hak tradisional 
dengan melibatkan pemerintah terkait dan masyarakat setempat.

(2) Prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi.
(3) Rekaman proses negosiasi dan hasil kesepakatan kompensasi untuk memastikan 

bahwa prinsip FPIC diterapkan.
(4) Rekaman perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi.
(5) Kesempatan bagi masyarakat yang kehilangan akses atas tanah untuk memperoleh 

manfaat dari pembangunan perkebunan.
(6) Dokumentasi proses dan hasil klaim yang tersedia untuk umum.
(7) Masyarakat berhak menunjuk perwakilan mereka di dalam negosiasi dengan proses 

yang terdokumentasi.

7. Penilaian Dampak Sosial

Varabel dan Indikator untuk penilaian dampak sosial tercantum di bawah ini. Informan 
diwawancara mengenai dampak positif maupun negatif yang dialami masyarakat merujuk 
pada Kriteria RSPO 2.3, 7.3, 7.5, dan 7.6:

Topik wawancara mendalam terkait dengan penilaian dampak sosial adalah:

(1) Proses interaksi (a. konflik; b. konsensus; c. akomodasi; dan d. kerjasama)
(2) Organisasi sosial dan struktur sosial (a. kelompok dan organisasi formal; b. kelas 

sosial, c. system strata; d. pola dominasi sosial; e. kepemimpinan masyarakat;  f . 
pembentukan dan penghapusan hubungan)

(3) Institusi sosial (a.sumber penghidupan; b. kepemerintahan; c. kehidupan keluarga; 
d. keyakinan/agama; e. pelatihan dan pendidikan; f. perceraian; g. membesarkan 
anak; dan h. kenakalan); dan

(4) Persepsi dan perilaku sosial (a. anggapan terhadap diri sendiri; b. anggapan terhadap 
kelompok; c. karakteristik masyarakat dan perubahannya; d. kepuasan terhadap 
pelayanan; e. anggapan terhadap lingkungan, pertumbuhan dan pembangunan).
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8. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) 

Perusahaan dituntut untuk mengimplementasikan program yang bertujuan membantu 
masyarakat dalam berbagai aspek kunci kesejahteraan masyarakat.  Wawancara dengan 
informan dilakukan mengenai program-program TJSP apa saya yang dimiliki perusahaan 
dan rencana penerapannya dalam bidang-bidang berikut:

Topik wawancara mendalam terkait dengan penilaian dampak sosial adalah:

(1) Peningkatan pendidikan.
(2) Peningkatan kesehatan masyarakat.
(3) Perayaan hari besar nasional dan keagamaan.
(4) Peningkatan ekonomi lokal.
(5) Membangun dan memelihara infrastruktur publik
(6) Partisipasi dalam situasi darurat.
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LAMPIRAN 3. 

Butir-butir untuk Wawancara Berstruktur

Wawancara berstruktur dilakukan terhadap informan yang berikut:
(1) Kepala Dusun
(2) Kepala Desa
(3) Sekretaris Desa
(4) Tim TP3K
(5) Pejabat Kecamatan
(6) Wakil perusahaan

Sebelum penelitian ini dilaksanakan fasilitator (perusahaan) sudah mengidentifikasi dampak 
sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi, yaitu berdasarkan laporan AMDAL, RKL, dan 
NKT masing-masing perusahaan (PT). 

Wawancara berstruktur dilakukan dengan mengacu kepada daftar butir (item) yang tercantum 
di bawah ini.

1. Kriteria RSPO 2.3 

Kriteria ini menyatakan bahwa “Penggunaan Lahan untuk Kelapa Sawit tidak mengurangi 
hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lainnya tanpa persetujuan terlebih 
dahulu dari mereka.” Indikator untuk Kriteria RSPO 2.3 adalah: “(1) Rekaman proses 
negosiasi antara pemilik hak tradisional dan perusahaan perkebunan (jika ada) yang 
dilengkapi dengan rekaman peta dalam skala yang sesuai; (2) Tersedia peta dalam 
skala memadai yang menunjukkan adanya wilayah-wilayah di bawah hak-hak tradisional 
yang diakui”; (3) Salinan perjanjian-perjanjian yang telah dinegosiasikan lengkap dengan 
proses persetujuannya.

Terkait dengan Kriteria RSPO 2.3 Indikator (1) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:
(1) Proses negosiasi antara pemilik hak tradisional dan perusahaan perkebunan.
(2) Keberadaan peta dalam skala yang sesuai yang menggambarkan luasan wilayah 

yang dinegosiasikan.

Terkait dengan Kriteria RSPO 2.3 Indikator (2) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:

(1) Keberadaan peta yang menggambarkan luasan wilayah yang diakui sebagai wilayah 
hak tradisional.
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(2) Cara-cara yang disepakati pemilik hak tradisional dan perusahaan perkebunan 
untuk menentukan luasan wilayah tradisional yang dinegosiasikan sekiranya peta 
yang resmi tersebut tidak tersedia.

(3) Ada tidaknya persetujuan dari pejabat yang bertindak sebagai pengawas dalam 
proses negosiasi terhadap cara-cara yang disepakati tersebut.

Terkait dengan Kriteria RSPO 2.3 Indikator (3) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:

(1) Keberadaan rekaman tertulis proses perjanjian penggunaan lahan antara pemilik 
hak tradisional dan perusahaan perkebunan.

(2) Keberadaan salinan perjanjian tertulis tentang penggunaan lahan yang disepakati 
oleh pemilik hak tradisional dan perusahaan perkebunan.

(3) Sejauh mana informan mengetahui isi perjanjian tertulis atau mendapat salinan 
perjanjian tersebut.

2. Kriteria RSPO 7.3 

Kriteria ini menyatakan bahwa “Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di 
hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan 
satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation value).” Indikator utama dari 
Kriteria RSPO 7.3 adalah: (1) Penanaman baru dalam periode November 2005 hingga 
November 2007 harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan mencakup 
pengelolaan dampak pada sosial dan lingkungan, dan sesuai dengan rencana tata ruang 
yang legal. (2) Rekaman peta rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuai dengan 
identifikasi NKT.

Terkait dengan Kriteria RSPO 7.3 Indikator (1) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:
(1) Apakah pembukaan lahan baru tidak dilakukan di lahan primer.

(2) Apakah pembukaan lahan baru tidak bertentangan dengan tata ruang yang legal.

(3) Apakah identifikaasi NKT sesuai interpretasi nasional atau global NKT Toolkit (bila 
interpretasi nasional tidak tersedia).

(4) Apakah ada sosialisasi perusahaan sebelumnya kepada masyarakat setempat 
(berdasarkan FPIC).

(5) Apakah perusahaan sudah menjalankan pengelolaan sesuai rencana kelola (RKL 
masing-masing PT) terhadap lahan yang teridentifikasi AMDAL
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(6) Apakah perusahaan sudah mengikuti/menjalankan aturan sedemikian rupa sehingga 
NKT5 & 6 terpelihara atau ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku 
terhadap lahanyang teridentifikasi NKT (khusus menyangkut NKT5 & 6).

Terkait dengan Kriteria RSPO 7.3 Indikator Minor (2) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:

(1) Pewawancara menanyakan kepada informan mengenai ketersediaan peta yang 
memperlihatkan rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuai dengan identifikasi 
NKT.

(2) Pewawancara menanyakan kepada informan apakah peta yang tersedia sudah 
sesuai dengan skala yang memadai dan mewakili gambaran yang sebenarnya.

(3) Pewawancara menanyakan kepada informan apakah pembukaan lahan tidak 
bertentangan dengan NKT5 yaitu terhadap kawasan yang memberikan sumber 
daya penting bagi masyarakat lokal dan memenuhi syarat perlindungan NKT5.

(4) Pewawancara menanyakan kepada informan apakah pembukaan lahan tidak 
bertentangan dengan NKT6 yaitu terhadap kawasan yang mempunyai fungsi 
penting sebagai identitas budaya asli masyarakat setempat dan memenuhi syarat 
perlindungan NKT6.

3. Implementasi NKT5 

NKT5 merujuk pada kawasan yang penting bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat 
lokal seperti  pangan; air; sandang; bahan bangunan dan peralatannya; kayu bakar; 
obat-obatan; dan makanan ternak.

Pewawancara menanyakan kepada informan mengenai:
(1) Apakah operasi perusahaan mengakibatkan gangguan terhadap kawasan NKT5. 
(2) Apakah akses masyarakat berkenaan kebutuhan hidup yang mencakup pangan, 

air, sandang, bahan bangunan dan peralatannya, kayu bakar, obat-obatan; dan 
makanan ternak menjadi terganggu akibat gangguan yang terjadi pada kawasan 
NKT5.

(3) Apakah perusahaan melakukan langkah-langkah untuk mencegah gangguan 
terhadap kawasan NKT5.

(4) Apakah perusahaan melakukan langkah pemulihan terhadap kawasan NKT5 yang 
mengalami gangguan.

(5) Apakah perusahaan melakukan langkah-langkah untuk membantu masyarakat yang 
mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti tertera di atas.
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4. Implementasi NKT6

NKT6 bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan yang memiliki fungsi penting dalam 
memelihara identitas budaya atau karakteristik yang unik dari masyarakat lokal tertentu. 
Hubungan interaktif antara masyarakat dengan kawasan dapat berbentuk gagasan, 
konsep, norma, nilai, kegiatan, dan cara tindakan, serta keterkaitan dengan lingkungan, 
sumberdaya atau obyek lain yang berpengaruh terhadap perilaku kolektif dan atau 
menentukan hubungan masyarakat di kawasan tersebut. 

Pewawancara menanyakan kepada informan mengenai:

(1) Apakah operasi perusahaan mengakibatkan gangguan terhadap kawasan NKT6.
(2) Apakah operasi perusahaan mengakibatkan gangguan terhadap pemenuhan 

identitas budaya masyarakat.
(3) Apakah perusahaan melakukan langkah-langkah untuk mencegah gangguan 

terhadap kawasan NKT6.
(4) Apakah perusahaan melakukan langkah pemulihan terhadap kawasan NKT6 yang 

mengalami gangguan
(5) Apakah perusahaan melakukan langkah-langkah untuk membantu masyarakat yang 

mengalami hambatan untuk memenuhi keperluan identitas budaya.
(6) Apakah operasi perusahaan berdampak negatif terhadap interaksi, perilaku kolektif, 

serta hubungan sosial masyarakat.

5. Kriteria RSPO 7.5 

Kriteria yang diadopsi dalam penelitian ini menyatakan: “Tidak ada penanaman baru 
dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, 
yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan 
masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan 
pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri”. Indikator utama (major) 
dari criteria 7.5 RSPO adalah: (1) Perusahaan memiliki dokumen analisis dampak sosial 
dan lingkungan, yang isinya mencakup dampak positif dan negatif terhadap kehidupan 
sosial dan lingkungan, dan dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak 
(masyarakat lokal); (2) Rekaman program sosialisasi sebelum dilakukan penanaman 
baru; dan (3) Rekaman pembayaran ganti rugi dan penyerahan lahan secara baik dari 
pemilik lahan untuk penanaman baru.
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Terkait dengan Kriteria RSPO 7.5 Indikator (1) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:

(1) Keberadaan domumen AMDAL yang dimilik oleh perusahaan perkebunan.
(2) Apakah AMDAL tersebut sudah mencakup dampak positif dan negative terhadap 

lingkungan dan masyarakat.
(3) Apakah dalam penyusunan AMDAL tersebut sudah melibatkan masyarakat lokal.
(4) Cara-cara dan proses keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL 

tersebut.

Terkait dengan Kriteria RSPO 7.5 Indikator (2) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:

(1) Keberadaan rekaman tertulis atau visual mengenai proses sosialisasi penanaman 
sawit baru.

(2) Cara-cara yang ditempuh perusahaan dalam melakukan sosialisasi tersebut.
(3) Apakah sosialisasi tersebut diikuti oleh pejabat pemerintah selaku pengawas.
(4) Tempat di mana sosialisasi itu dilaksanakan.
(5) Apakah sosialisasi tersebut dilakukan sebelum atau sesudah peneneman 

dilakukan

Terkait dengan Kriteria RSPO 7.5 Indikator (3) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:

(1) Apakah pembayaran ganti rugi dilakukan secara transparan.
(2) Apakah pembayaran dilakukan secara penuh atau dicicil.
(3) Apakah system perhitungan ganti rugi dilakukan secara seragam.
(4) Apakah pembayaran ganti rugi dilengkapi dengan tanda terima yang sah.
(5) Apakah pembayaran ganti rugi disaksikan oleh pejabat pemerintah sebagai 

pengawas.
(6) Apakah penyerahan lahan sesudah dilakukan pembayaran ganti rugi atau 

sebaliknya.
(7) Bagaimana proses penyerahan lahan dilaksanakan.
(8) Apakah pemilik lahan tradisional menyerahkan lahan secara sukarela ataukah 

karena terpaksa.

6. Kriteria RSPO 7.6 

Kriteria ini menyatakan: ”Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap 
pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela 
yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan”. Indikator 
utama dari Kriteria RSPO 7.6 adalah: (1) Rekaman identifikasi dan penilaian atas hak 
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berdasarkan hukum dan hak tradisional dengan melibatkan instansi pemerintah terkait 
dan masyarakat setempat; (2) Prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima 
kompensasi. Sedangkan Indikator tambahan (minor) adalah: (1) Rekaman proses negosiasi 
dan/ atau hasil kesepakatan kompensasi secara umum tersedia; (2) Rekaman perhitungan 
dan pelaksanaan pembayaran kompensasi; (3) Masyarakat yang kehilangan akses dan 
hak atas tanah untuk perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan 
manfaat dari pembangunan perkebunan; (4) Proses dan hasil klaim kompensasi harus 
didokumentasikan dan tersedia untuk umum.

Terkait dengan Kriteria RSPO 7.6 Indikator Utama (1) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:

(1) Keberadaan rekaman identifikasi hak berdasarkan hukum mengenai lahan yang 
dinegosiasikan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan masyarakat 
setempat.

(2) Keberadaan prosedur identifikasi hak tradisional mengenai lahan yang dinegosiasikan 
dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan masyarakat setempat.

Terkait dengan Kriteria RSPO 7.6 Indikator Utama (2) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:

(1) Keberadaan prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi
(2) Bagaimana isi prosedur tersebut secara garis besar.

Terkait dengan Kriteria RSPO 7.6 Indikator Minor (1) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:

(1) Bagaimana proses negosiasi penggunaan lahan antara pemilik lahan dan perusahaan 
perkebunan sawit.

(2) Bagaimana hasil kesepakatan kompensasi antara pemilik lahan dan perusahaan 
perkebunan sawit.

Terkait dengan Kriteria RSPO 7.6 Indikator Minor (2) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:

(1) Keberadaan rekaman perhitungan kompensasi penggunaan lahan oleh perusahaan 
perkebunan sawit.

(2) Bagaimana perhitungan ganti rugi penggunaan lahan yang menjadi hak pemilik 
lahan.

(3) Keberadaan rekaman pembayaran ganti rugi penggunaan lahan yang menjadi hak 
pemilik lahan.

(4) Bagaimana proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi penggunaan lahan yang 
menjadi hak pemilik lahan.
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Terkait dengan Kriteria RSPO 7.6 Indikator Minor (3) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai:

(1) Apakah masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan 
perkebunan diberikan kesempatan (oleh perusahaan) untuk mendapatkan manfaat 
dari pembangunan perkebunan. 

(2) Bentuk dan intensitas manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembangunan 
perkebunan.

Terkait dengan Kriteria RSPO 7.6 Indikator Minor (4) pewawancara menanyakan kepada 
informan mengenai

(1) Apakah hasil klaim kompensasi didokumentasikan.
(2) Apakah dokumentasi tersebut tersedia untuk umum. 

7. Penilaian Dampak Sosial

Pernilaian dampak sosial adalah pernilaian dampak positif dan negative yang timbul 
akibat beroperasinya perusahaan perkebunan yang dapat dinikmati atau menyebabkan 
penderitaan bagi masyarakat setempat.

Butir-butir berkenaan dengan pernilaian dampak sosial yang perlu ditanyakan kepada 
para informan adalah sebagai berikut:

(1) Interaksi Sosial 
(a) Konflik
(b) Konsensus
(c) Akomodasi
(d) Kerjasama

(2) Organisasi sosial dan struktur sosial:
(a) Kelompok dan organisasi formal
(b) Kelas sosial
(c) Sistem strata sosial
(d) Pola dominasi sosial
(e) Kepemimpinan masyarakat
(f) Pembentukan dan penghapusan hubungan

(3) Institusi sosial:
(a) Sumber penghidupan
(b) Kepemerintahan
(c) Kehidupan keluarga
(d) Keyakinan/agama
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(f) Perceraian
(g) Membesarkan anak
(h) Kenakalan remaja

(4) Persepsi dan Perilaku Sosial:

(a) Anggapan terhadap diri sendiri
(b) Anggapan terhadap kelompok
(c) Karakteristik masyarakat dan perubahannya
(d) Kepuasan terhadap pelayanan
(e) Anggapan terhadap lingkungan, pertumbuhan dan pembangunan

8. Penerapan TJSP Terhadap Masyarakat Lokal 

TJSP menghendaki agar perusahaan melaksanakan program untuk membantu 
masyarakat lokal dalam berbagai faktor kunci kesejahteraan masyarakat. 

Pewawancara menanyakan kepada informan mengenai penerapan TJSP yang telah 
dilaksanakan perusahaan terhadap masyarakat menyangkut berbagai kegiatan, antara 
lain:

(1) Pendidikan
(2) Kesehatan
(3) Perayaan hari besar nasional
(4) Ekonomi masyarakat
(5) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
(6) Keadaan darurat yang menimpa masyarakat dan wilayah.

(e) Pelatihan dan pendidikan
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LAMPIRAN 4.  

Panduan untuk Pelaksanaan Observasi Lapangan

Informasi yang dikumpulkan dengan cara observasi akan berguna dalam analisis dampak 
sosial terkait implementasi Kriteria RSPO 2.3, 7.3. 7.5, dan 7.6 dan SOP SMART.

Hal-hal yang diamati dengan menggunakan metode ini termasuk:
(1) Observasi terhadap lansekap untuk tujuan mengidentifikasi potensi konflik pada lahan 

yang digunakan.
(2) Observasi dan dokumentasi kondisi perkebunan (baik plasma maupun non-plasma) di 

berbagai lokasi.
(3) Observasi dan  dokumentasi kesejahteraan masyarakat di dalam perkebunan 

(perumahan, pendidikan, dll)
(4) Observasi dan dokumentasi infrastruktur (fasilitas umum dan transportasi)
(5) Observasi dan dokumentasi infrastruktur sosial ekonomi (bangunan sekolah, tempat 

ibadah, pasar tradisional, dll).
(6) Penilaian terhadap dampak sosial yang terkait dengan akuisisi lahan dan penciptaan 

kesempatan kerja di dalam dan di sekitar perkebunan.
(7) Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP) terhadap masyarakat 

setempat.
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LAMPIRAN 5. 

Daftar Dokumen yang Diperlukan untuk Mendukung 
Analisis Data

(1) Berbagai izin pemerintah terkait legalitas keberadaan perusahaan.

(2) Prosedur Operasional Standar (Standard Operational Procedure/ SOP)  SMART dalam 
kaitannya dengan Kriteria RSPO  2.3, 7.3, 7.5, 7.6, NKT5, dan NKT6

(3) Dokumen yang berhubungan dengan akuisisi lahan di areal yang bersangkutan.

(4) Dokumen yang berhubungan dengan pembayaran kompensasi kepada pemilik lahan di 
areal yang bersangkutan. 

(5) Peta-peta yang berhubungan dengan perjanjian akuisisi lahan dan batas tanah adat.

(6) Dokumen yang berhubungan dengan tanggungjawab sosial perusahaan (TJSP) dan 
perlakuan terhadap dampak sosial oleh perusahaan.

(7) Dokumen yang berhubungan dengan kajian dan survey yang dilakukan atas inisiatif 
perusahaan.

(8) Dokumen lain yang berhubungan dengan topik penelitian.
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LAMPIRAN 6.   

Foto dan Contoh Dokumen Ganti Rugi Lahan

 

1. FOTO PROSES SOSIALISASI
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2. CONTOH DOKUMEN PERNYATAAN SIKAP HASIL SOSIALISASI
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3. CONTOH DOKUMEN PRA-INVENTARISASI 
(PERSETUJUAN PROYEK PROPOSAL)
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4. CONTOH BERITA ACARA PERNYATAAN PENYERAHAN
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5. CONTOH KUITANSI PEMBAYARAN GANTI RUGI LAHAN
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LAMPIRAN 7.  

1. CONTOH PETA GANTI RUGI PERSIL / PETA RINCIK

Contoh Peta


