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ndonesia negeri kaya. Sejak kecil kita tumbuh dengan memuja keberlimpahan
alam pertiwi seperti dalam syair lagu Rayuan Pulau Kelapa. Lagu yang menutup siaran resmi layar TVRI saban malam. Nyiur melambai, mengiringi gunung,
lembah, lautan, dan daratan di segala penjuru. Emas, tembaga, nikel, minyak,
sawit, karet, semua ada.
Indonesia negeri sarat paradoks. Negeri kaya ini seolah berjalan tanpa rencana
yang jauh menjangkau ke masa depan. Tak ada kesadaran bahwa keberlimpahan itu
pasti akan menipis dan berakhir. Alih-alih memiliki sense of urgency dan keberpihakan pada rakyat luas, sumber daya alam cenderung diobral dan dikelola sembrono. Walhasil, sumber daya alam yang melimpah itu, ironisnya, kerap menorehkan
luka dan disharmoni sosial. Berkah dan kutukan alam yang kaya, celakanya, sering
hanya berjarak tipis.
Paradoks pekat melingkupi sawit. Komoditas yang satu ini memiliki pamor yang
begitu cemerlang. Dia membawa janji sebagai sumber energi zaman baru, biofuel.
Elaeis guinensis, nama ilmiahnya, juga menjanjikan “tiket” menuju kedaulatan
ekonomi. Tiket yang bukannya mustahil dikejar. Syaratnya, sawit dikelola dengan
benar: proses perizinan yang transparan dan akuntabel, memajukan petani sebagai
ujung tombak, menghormati hak ulayat, ramah lingkungan, dan memperlakukan
buruh dengan baik.
Teramat sayang jika pengembangan sawit sebagai komoditas yang menjanjikan,
dengan posisi Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia, harus diwarnai dengan
kepahitan yang ditanggung petani dan masyarakat. Kami yakin, dunia juga berkepentingan terhadap sustainabilitas dan perbaikan perkebunan sawit di Indonesia.
Sebab, bersama Malaysia, Indonesia adalah pemasok utama komoditas yang amat
strategis dan dibutuhkan dunia ini.
Menulis tentang sawit itu seperti tersesat di antara labirin informasi dunia persawitan. Setiap soal membutuhkan perhatian tersendiri. Karakter kebun sawit yang
masih muda berbeda dengan kebun yang sudah melewati usia 20-30 tahun. Di kebun
yang masih muda, sawit belum bertandan dan petani belum bisa menuai hasil. Di
kebun yang sudah tua, petani butuh dana peremajaan yang tidak sedikit. Labirin
yang paling membikin pusing kepala tentunya adalah sengketa kepemilikan lahan,
izin hak guna usaha yang berpindahpindah tangan, dan juga relasi antara petani
plasma dan perusahaan yang timpang.
Setiap persoalan terkait dengan persoalan lain, kadang dalam jalinan yang
susah diurai. Itulah pekerjaan rumah raksasa yang harus dikerjakan penguasa baru
negeri galau ini.
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Menata Industri Sawit Demi Keberlanjutan Alam
Dan Kesejahteraan Rakyat

Pengangkutan Tandan Buah Sawit di Sungai di Kalimantan Barat

B

ayangkan saja, emas hijau,
sebuah julukan mentereng yang
disematkan pada komoditas
kelapa sawit di Indonesia. Ada alasan
mendasar mengapa sawit memang
layak disetarakan dengan logam
mulia itu. Data menyebutkan, dari
seluruh nilai devisa negara yang dihasilkan dari sektor perkebunan yang
mencapai Rp382 triliun, sejumlah
53,56% alias lebih dari setengahnya
dihasilkan dari perkebunan sawit.
Potensi Emas hijau ini harus bisa dimaksimalkan dengan tentunya harus
ada penataan ulang di sektor ini agar
memenuhi standar-standar ekologi
dan kesejahteraan rakyat.
Devisa in tidak hanya diperoleh
perkebunan besar dan negara melainkan juga dari perkebunan rakyat.
Sayangnya, nilai emas sawit juga
membawa konsekuensi yang buruk
bagi Indonesia. Nikmatnya bisnis
emas “hijau” ini justru membuat
Indonesia tak lagi menghijau akibat
banyaknya lahan hutan alam, gambut bahkan sampai kawasan taman
nasional yang tergerus oleh ekspansi
sawit.
Bayangkan saja, pada tahun
1980, luas lahan perkebunan sawit
hanya mencapai seluas 290 ribu hek-

tare. Dalam kurun waktu hanya 27 tahun, tepatnya di tahun 2007, luasan
lahan sawit tumbuh secara luar biasa
mencapai 6,32 juta hektare. Perkebunan sawit khususnya perkebunan
skala besar, tercatat juga menjadi
salah satu penyumbang terbesar laju
kerusakan hutan yang mencapai ratarata 1,2 juta hektar per tahun antara
tahun 1990-2010.
Perkebunan sawit juga ikut bertanggung jawab akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang telah
menjadi bencana tahunan.
Perkebunan sawit juga menjadi salah satu penyumbang utama
percepatan punahnya satwa-satwa
langka dan dilindungi seperti orang
utan, harimau dan gajah. Alhasil,
meski menyumbang lebih dari 50
persen devisa sektor perkebunan,
kerugian yang ditimbulkan akibat
ekspansi perkebunan sawit yang tak
terkendali juga sangat besar. Tercatat
kerugian negara akibat kerusakan
hutan mencapai Rp180 triliun per
tahunnya.
Ekspansi tanpa kendali ini juga
menjadi arus balik yang mulai mematikan bagi keberlangsungan bisnis
sawit itu sendiri. Relasi sawit dengan kerusakan hutan dan hilangnya

satwa-satwa langka yang dilindungi
membuat produk sawit dan turunannya kehilangan pamor di pasaran
internasional. Data dari Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
(Gapki) menyebutkan, nilai ekspor
CPO dan turunannya di tahun 2014
hanya mencapai senilai US$19,113.
Angka itu turun 10 persen dari tahun
sebelumnya dimana pada tahun 2013
nilai ekspor CPO dan turunannya
mencapai sebesar US$21,299 miliar.
Penurunan nilai ekspor ini terjadi
akibat tekanan harga dan perlambatan permintaan global yang juga
dipengaruhi sentimen negatif pasar
atas citra produk sawit. Kini, industri
minyak sawit global memang sedang
bertransformasi. Untuk dapat bertahan di era global, petani kecil maupun mandiri mesti berinovasi agar
kegiatan ekonomi dan pertumbuhan
produksi lebih baik.
Perkebunan sawit skala besar
dengan efek perusakan lingkungan
yang dahsyat sudah semestinya ditinggalkan dan beralih ke pola perkebunan mandiri yang dikelola petani
kecil yang lebih berkelanjutan. Dengan kata lain, kata Longgena, petani
mandiri dapat berperan penting
dalam pertumbuhan ekonomi negara
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Ilustrasi petani sawit

asalkan ada kemitraan dan keberpihakan, terutama dari pemerintahan
yang baru.
Meski masih banyak masalah
perkebunan di Indonesia, seperti
masalah legalitas, agronomi, infrastruktur, dan lainnya. Apabila lahan
dapat dikelola dengan baik, produktivitas petani mandiri bisa lebih
besar sehingga petani-petani mandiri
tersebut tak perlu membuka lahan
gambut.
Terkait hal itu, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan pemangku kepentingan lainnya telah menyiapkan
sebuah “Peta Jalan Pekebun Kelapa
Sawit Mandiri yang Berkelanjutan”.
Peta jalan itu mencakup peningkatan produksi, pemetaan prioritas
langkah-langkah dalam pengembangan inovasi pertanian, pengembangan pupuk organik, dan mengurangi
ketergantungan pada petisida kimia.
Fokus berikutnya adalah penghormatan terhadap para pekerja dan
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pekebun kelapa sawit mandiri melalui
pelatihan teknis, pemupukan, penyemprotan dan metode pemanenan
sehingga pekerja dapat lebih efektif, efisien, serta tepat guna dalam
meningkatkan produktivitas. Ketiga
adalah aspek Legal dalam kepemilikan lahan.
Keempat, pendekatan FPIC (Free
and Prior Informed Consent) terkait
penggunaan lahan oleh pihak lain.
Kelima, komitmen tidak membuka lahan pada kawasan hutan dan gambut,
sesuai dengan definisi Nilai Karbon
Tinggi (High Carbon Stock) dan Nilai
Konservasi Tinggi (High Conservation
Value).
Strategi ini dapat meningkatkan
produksi tandan buah segar (TBS) Pekebun Kelapa Sawit Mandiri menjadi
hingga 36 juta ton/ha/ tahun melalui
efisiensi lahan tanpa ekspansi agresif.
Dengan demikian target peningkatan
produktifitas dan pengembangan ekonomi dan penyelamatan lingkungan

dapat berjalan seiring.
Saat ini industri minyak sawit
global sedang bertransformasi,
termasuk juga pekebun mandiri
skala kecil sebagai poros potensial
untuk mendorong industri sawit yang
bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian Pekebun
kelapa sawit mandiri dapat menjadi
pemangku kepentingan yang utama
dalam konteks sosial, ekonomi, dan
lingkungan.
Para petani sawit sendiri, dalam
kesempatan itu mengaku siap
berkomitmen mengembangkan bisnis
sawit berkelanjutan. Koordinator
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
Mansuetus Darto Alsyhanu mengungkapkan, pekebun mandiri memiliki
komitmen besar dalam menyelamatkan hutan dan gambut Indonesia.
Ia berharap komitmen tersebut dapat mewujudkan target nol
deforestasi untuk pekebun mandiri
dengan meningkatkan nilai produktivitas, kapasitas, serta memperkuat
kelembagaannya. “Pada kepentingan
lainnya, strategi bersama peta jalan
pekebun kelapa sawit yang berkelanjutan juga diharapkan dapat meraih
respon positif dari pasar,” terang
Darto.
Ke depannya, ia berharap pemerintah menerbitkan kebijakan yang
memihak pada petani mandiri. “Hal
ini semata-mata agar petani mandiri
tak hanya berdikari tapi juga punya
basis hukum yang jelas,” kata Darto
menambahkan.
Darto juga menyampaikan beberapa permintaan petani mandiri
terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Pemerintah diminta segera menyusun regulasi untuk petani mandiri.
Pemerintah juga hendaknya merevisi
perundang-undangan terkait perkebunan. Selanjutnya, pemerintah diharapkan merevitalisasi kelembagaan
petani dan koperasi.
“Terakhir, haruslah ada upaya
dari pemerintah secara menyeluruh
untuk meningkatkan produktivitas
dan mencegah ekspansi sawit, baik
pemain besar, perusahaan milik
negara, maupun petani mandiri,”
ujarnya.

Lahan perkebunan yang telah dibakar, di kawasan Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar

Untuk diketahui, pada 2013 lahan
pekebun skala kecil mencapai 5,8
juta ha, mencakup 4 juta ha kebun
mandiri dan 1,8 juta kebun plasma,
dengan luas rerata 2 ha per rumah
tangga. Sementara produksi CPO oleh
Pekebun Kelapa Sawit skala kecil
sepanjang 2012 mencapai 8,78 juta
ton atau mencapai 33,13% dari total
produksi CPO nasional sebesar 26,5
juta ton pada tahun yang sama.
***
Memang tidak adil jika perkebunan sawit dicap hanya bisa memicu
dampak negatif bagi lingkungan.
Kebun sawit bukan mustahil juga memiliki dampak positif bagi lingkungan
dan bukan hanya ekonomi. Di Brazil,
misalnya, Rhett Butler, pendiri dan
editor laman lingkungan Mangobay.
com yakin bahwa perkebunan sawit
justru bisa memperbaiki kualitas hutan Amazon yang tergerus kerusakan.
Menurut Butler, lahan di sekitar Amazon banyak yang terdegradasi akibat
digunakan sebagai areal peternakan
skala besar. Nah, lahan yang telantar
bekas areal peternakan inilah yang

mestinya dialihfungsikan sebagai
perkebunan sawit. Butler yakin, jika
dikelola dengan baik dan sadar aspek
lingkungan, maka perkebunan sawit
mendatangkan manfaat luar biasa.
“Bahkan bisa menjadi penyelamat
Amazon,” kata Butler. Namun, penulis ini memberi catatan, bukan perkebunan skala besar yang bisa menjadi
solusi. “Perkebunan sawit skala kecil,
dimiliki petani biasa, yang dikelola
dengan benar,” tulisnya.
Resep Butler yang terkesan
simpel ini bukan tak pernah dicoba di
Indonesia. Negeri ini memiliki 30 juta
hektare lahan kritis yang tersebar di
berbagai wilayah nusantara. Idealnya, lahan kritis kering kerontang
inilah yang digunakan untuk ekspansi
sawit. Hutan sebisa mungkin tidak
disulap menjadi kebun sawit. Tapi,
jurus ini tetap sulit dilaksanakan.
Lahan kritis di Indonesia ini tak jelas
petanya, ada di mana dan punya
siapa. Angka 30 juta hektare itu rinciannya bagaimana juga belum jelas.
Ayo, pemerintah, tunjukkan petanya
pada rakyat.
Kebanyakan lahan kritis itu
adalah lahan sengketa. Tidak bisa

begitu saja ditanami sawit kalau tak
ingin jadi perkara. Lagi-lagi, persoalan tenurial dan tumpang-tindih
perizinan menjadi problem besar
dalam hal ini.
Begitulah, wajah perkebunan
sawit memang kompleks. Sikap yang
semata-mata menolak kebun sawit,
atas nama menjaga lingkungan, juga
terkesan naif. Desakan kebutuhan
dunia, nilai sawit yang ajaib dan multifungsi, serta janji kue ekonomi yang
dibawa sawit terlalu besar untuk dinafikan begitu saja. Formula perkebunan sawit yang sustainable, yang
ramah lingkungan, dan menghormati
peran petani tetap terus dinantikan.
Gerakan ini, antara lain, muncul
dalam bentuk dorongan internasional
perkebunan sawit yang lebih ramah
lingkungan dan sustainable dalam
bentuk Roundtable Sustainable Palm
Oil (RSPO). Petani, bankir, produsen,
konsumen, NGO, dan wakil pemerintahan berdiskusi dalam forum ini.
Meskipun, harus diakui, jalan panjang
menuju wajah perkebunan sawit yang
ideal masih teramat panjang dan
butuh kerja keras.***
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Menyoal Tuduhan Kampanye Hitam
Terhadap Industri Sawit

Lahan gambut di Kalimantan Barat terancam ekspansi perkebunan sawit

E

ntah kenapa, pihak pemerintah selalu beranggapan bahwa
permasalahan yang muncul di
industri sawit adalah upaya ornop untuk mendiskreditkan industri kelapa
sawit di Indonesia dan merupakan
kampanye hitam atau negatif.
Tahun lalu, pemerintah gencar mengatakan bahwa organisasi
masyarakat sipil telah melakukan
kampanye hitam terhadap komoditi
sawit di Indonesia. Dan hingga kini,
persfektif negara tentang kritikan
ornop atas tata kelola sawit yang carut marut masih dianggap kampanye
negatif. Baru-baru ini, anggota Komisi
IV DPR Firman Subagyo, menyatakan
sudah cukup lama komoditas sawit
di Indonesia menghadapi gencarnya
kampanye hitam dari berbagai penjuru, terutama LSM.
“Kita mestinya jangan langsung
percaya dengan riset LSM tersebut,
harus dicek lagi bagaimana metodenya, apa saja samplingnya,” ujarnya.
Menurut Firman Subagyo, jika
riset itu berbeda dengan data pemerintah, maka para pemangku kepentingan dapat melayangkan protes
terhadap riset tersebut.
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Saat ini, berbagai riset yang
dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menampilkan fakta
sebenarnya wajah industri sawit
yang bengis, karena telah melakukan
pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
berupa perampasan lahan, perusakan
lingkungan serta memicu konflik
sosial.
Anehnya, fakta-fakta empiris
berdasarkan pada temuan lapangan
tersebut dianggap sebagai upaya
mendeskreditkan perkebunan sawit,
dan malah dituduh sebagai bentuk
kampanye hitam terhadap komoditas sawit. Seharusnya pemerintah
merespon berbagai riset lapangan
tersebut dengan melakukan evaluasi
atas perusahaan-perusahaan sawit
skala besar.
Terkait dengan tudingan tersebut
di atas, tulisan ini mencoba menjabarkan berbagai persoalan yang
menyelimuti industri sawit.
Dampak Negatif Perkebunan Besar
Ekspansi perkebunan yang paling
masif dan meluas adalah perkebunan kelapa sawit. Data Sawit Watch
(2014) pembangunan perkebunan

kelapa sawit skala besar telah menimbulkan berbagai dampak, baik
dampak positif ataupun dampak
negatif. Secara garis besar, dampak
negatif dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Dampak lingkungan, yakni Perkebunan kelapa sawit mengurangi
kemampuan hutan mengkonversi
CO2 sehingga perkebunan kelapa
sawit mendorong global warming
lebih cepat.
2. Dampak sosial, yakni konflik
lahan dan konflik perusahaan
dengan buruh.
3. Dampak ekonomi, yakni janji
bahwa pembukaan kelapa sawit
akan meningkatkan taraf hidup
masyarakat tidak tercapai.
Dampak sosial pembangunan
perkebunan kelapa sawit di Indonesia
adalah munculnya berbagai konflik
dan sengketa antara masyarakat
adat/lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini diakibatkan oleh bertumbukannya dua hak
dalam satu kawasan, yakni perusahaan perkebunan menggunakan hak
guna usaha (HGU) yang diberikan oleh

pemerintah dan masyarakat menggunakan hak masyarakat adat atau hak
lainnya. Konflik dan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan
perkebunan besar ini melahirkan
banyak kekerasan fisik ataupun psikis
sampai terbunuhnya jiwa manusia.
Sawit Watch (2010) mencatat 106
orang dikriminalisasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan
terdapat 663 komunitas mempunyai
konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Hal lain yang menjadi dampak
sosial pembangunan perkebunan
kelapa sawit adalah persoalan buruh
perkebunan dimana banyak buruh
diperlakukan tidak layak. Kondisi buruh perkebunan di Indonesia
adalah suatu ironi jelas dan terang
dimana membaiknya harga tandan
buah segar (tbs) ataupun CPO tidak
berdampak kepada baiknya situasi
buruh. Saat ini, kurang lebih 70 %
buruh yang bekerja di lahan-lahan
perkebunan adalah BHL (Buruh Harian
Lepas) (Sawit Watch, 2011). BHL ini
adalah salah satu bentuk transformasi
masyarkat adat dan petani, ketika
masyarakat adat dan petani kehilangan ataupun dihilangkan lahan-lahannya. Di Kalimantan Tengah, 1 juta ha
perkebunan sawit saat ini di Kalteng,
petani sawitnya hanya kurang dari
5%, artinya komunitas akar rumput
yang paling besar di 1 juta ha itu
adalah buruh kebun sawit.
Dampak sosial lain pembangunan perkebunan kelapa sawit yang
sering terabaikan adalah hilangnya
berbagai macam seni budaya dan
kearifan lokal yang basisnya adalah
keterikatan dengan tanah. Salah
satu hal yang paling terlihat adalah
hilangnya model-model tata kelola
tradisional beserta berbagai kosakata yang menunjukkan tata kelola
tersebut digantikan oleh perkebunan
kelapa sawit. Sungai-sungai kecil banyak berubah bahkan mengering lalu
hilang sehingga nama sungai tersebut
juga ikut menghilang. Salah satu
kegiatan seni budaya dimana semakin
jauh dari pemaknaannya adalah gawai. Kegiatan ini adalah pesta syukur
atas panen padi yang dilakukan oleh
masyarakat Dayak tiap tahun. Dengan

Konflik antara Buruh dengan perusahaan perkebunan sawit kerap terjadi

menghilangnya ladang-ladang padi
tergantikan perkebunan kelapa sawit
menyebabkan gawai hanya lah seperti pesta-pesta yang lebih terlihat
konsumtif dibandingkan pesta syukur
atas panen padi.
Dampak ekonomi akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit
adalah adanya persaingan diantara
komoditas. Salah satu hal yang umum
adalah banyak lahan-lahan pangan
dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Sampai saat ini
belum ada skenario, berapa sebenarnya luas perkebunan kelapa sawit
yang akan dibangun, sampai saat ini
belum ada informasi resmi tentang
hal ini dari pemerintah Indonesia.
Wilayah-wilayah pantai timur Sumatra dimana kita dapat menemukan perkebunan-perkebunan besar
kelapa sawit merata terjadi konversi
besar-besaran lahan-lahan pangan
(padi) masyarakat ke perkebunan
kelapa sawit. Motif ekonomi yang
sangat besar dapat ditemukan dalam
konversi lahan-lahan pangan ini.
Persaingan antar komoditas dalam
prakteknya tidak terkelola dengan
baik, semuanya seperti diserahkan ke
pasar. Sebenarnya Indonesia mem-

punyai berbagai kebijakan untuk
mengelola hal tersebut antara lain
UU Pengelolaan Agraria, UU Tata
Ruang, UU Pangan, UU Pengelolaan
Lahan Pangan Berkelanjutan, UU
Perkebunan dan beberapa undang-undang lain. Pertanyaannya bagaimana
semua undang-undang tersebut dapat
bersinergi dalam implementasinya?
Lebih lanjut, dampak ekonomi
perkebunan kelapa sawit adalah
persoalan harga TBS yang seringkali
dikeluhkan oleh petani kelapa sawit.
Harga pembelian TBS ditetapkan
dengan rumus harga pembelian harga
TBS. Lewat rumus harga TBS inilah
harga TBS ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS. Yang menjadi kesulitan petani adalah tidak transparannya penetapan indeks K. Dampak
lingkungan pembangunan perkebunan
kelapa sawit adalah adanya limbahlimbah baik dari pabrik CPO ataupun
pupuk yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, banyak
sungai-sungai kecil yang dulunya
menjadi tumpuan hidup masyarakat
menyempit bahkan menghilang akibat
pembangunan perkebunan kelapa
sawit. sungai-sungai ini biasanya
digunakan sebagai sumber air minum,
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menyuci, dan lain sebagainya.
Dampak lingkungan menjadi
sorotan utama yang kerap terjadi
saat pembangunan perkebunan sawit.
Aspek lingkungan mempunyai dimensi
yang sangat luas pengaruhnya terhadap kualitas udara dan terjadinya
bencana alam seperti kebakaran, tanah longsor, banjir dan kemarau akibat adanya perubahan iklim global.
Hutan mempunyai fungsi ekologi
yang sangat penting, antara lain,
hidro-orologi, penyimpan sumberdaya genetik, pengatur kesuburan
tanah hutan dan iklim serta rosot
(penyimpan, sink) karbon, Hutan juga

LaporanUtama
berfungsi sebagai penyimpan keanekaragaman hayati.
Kerusakan dan degradasi hutan
menyebabkan perubahan iklim dengan dua cara. Pertama, menggunduli
dan membakar hutan melepaskan
karbondioksida ke atmosfir dan
kedua, wilayah hutan yang berfungsi
sebagai penyerap karbon berkurang.
Peran hutan dalam mengatur iklim
sangat penting sehingga jika kita
terus menghancurkan hutan tropis,
maka kita akan kalah dalam memerangi perubahan iklim. Hutan adalah
rumah bagi keanekaragaman hayati
dunia, jutaan binatang dan tumbu-

Pembukaan lahan gambut dan hutan alam untuk perkebunan sawit
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han. Terlebih lagi, jutaan masyarakat
adat hutan bergantung kepada hutan
sebagai sumber kehidupan mereka.
Pengembangan kebun sawit yang
kerap dilakukan dengan mengonversi
hutan dan lahan gambut ternyata melepaskan jutaan ton karbon dioksida
(CO2) dan membuat Indonesia menjadi kontributor emisi CO2 terbesar
ketiga di dunia. Akibatnya gas rumah
kaca menjadi terlepas ke udara yang
mengakibatkan pemanasan global dan
perubahan iklim.
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Prof Bambang Heru
Sardjono dan Sawit Watch (2010)
didapat satu kesimpulan bahwa
kebun kelapa sawit yang ditanam di
tanah mineral selama 25 tahun hanya
mampu menyerap 130 ton CO2 eq/
ha atau kalaupun bervariasi maka
kemungkinan besar tidak akan lebih
dari 180 ton CO2 eq dengan mengingat kandungan karbon pada bagian
atas permukaan di kebun kelapa
sawit di Tanah Grogot adalah 39,94
ton / ha atau setara dengan146,58
ton CO2 eq./ha.
Emisi GRK (gas rumah kaca) yang
realistik dari lahan gambut yang terdrainase adalah 25-55 ton CO2-eq/ha/
tahun atau sekitar 625-1375 ton CO2eq untuk selama 25 tahun. Sementara
itu untuk tipe penggunaan lahan
alang-alang pada kedalaman 0-30 cm
total kandungan karbon nya sedikit
lebih rendah dibandingkan dengan
pada areal bekas pembalakan dan
areal bekas terbakar yaitu 252,855
ton/ha atau setara dengan 927,98 ton
CO2 eq./ha. Semua data ini kemudian memperjelas bahwa lahan gambut
tidak layak untuk ditanami kelapa
sawit karena kalaupun tetap akan
ditanam maka Gas Rumah Kaca yang
ada sekarang akan bertambah seiring
dengan dibukanya lahan gambut.
Selain itu, budidaya tanaman
kelapa sawit menerapkan sistem
monokultur yang mensyaratkan pembersihan awal pada lahan yang akan
digunakan (land clearing). Secara
ekologis, memang pola monokultur lebih banyak merugikan karena
penganak-emasan tanaman tersebut
akan berdampak pada penghilangan
(atau pengurangan tanaman lain).

Proses land clrearing sebuah perkebunan sawit di Kalimantan Timut

Jika lahan baru yang dibuka
berupa hutan, maka tentu saja ini
akan berdampak pada berkurangnya
-atau bahkan hilangnya- keanekaragaman hayati yang sudah ada
sebelumnya. Keanekaragaman hayati
membentuk ekosistem yang kompleks
dan saling melengkapi, gangguan atas
ekosistem tentu akan mengganggu
keseimbangan alam, misalnya pada
hilangnya aktor-aktor alam yang
berperan dalam rantai makanan.
Kehilangan satu aktor yang ada pada
rantai makanan dalam posisi lebih
tinggi dari aktor lainnya akan menyebabkan peningkatan populasi aktor
dibawahnya tanpa dikontrol oleh
predator alami yang ada di atasnya. Bisa dibayangkan jika ledakan
populasi itu merupakan ancaman bagi
populasi lain. Contoh paling gampang
adalah populasi yang mengganggu
dan kemudian disebut hama.
Pada beberapa kasus, pembukaan lahan hutan -tidak hanya lahan
sawit- diikuti dengan pembakaran
untuk mempercepat proses land
clearing. Kasus asap yang muncul
dari kebakaran (atau pembakaran)
hutan sangat sering muncul beberapa
waktu lalu dan kita semua sudah tahu
dampaknya.
Adapun untuk lahan yang sudah
beroperasi, kegiatan pertanian dan
perkebunan, seperti aktivitas pemu-

pukan, pengangkutan hasil, termasuk
juga pengolahan tanah dan aktivitas lainnya, secara kumulatif telah
mengakibatkan tanah mengalami
penurunan kualitas (terdegradasi),
karena secara fisik, akibat kegiatan
tersebut mengakibatkan tanah menjadi bertekstur keras, tidak mampu
menyerap dan menyimpan air. Penggunaan herbisida dan pestisida dalam
kegiatan perkebunan akan menimbun
residu di dalam tanah. Demikian juga
dengan pemupukan yang biasanya
menggunakan pupuk kimia dan
kurang menggunakan pupuk organik
akan mengakibatkan pencemaran
air tanah dan peningkatan keasaman
tanah.
Tanaman kelapa sawit juga merupakan tanaman yang rakus air. Ketersediaan air tanah pada lahan yang
menjadi perkebunan kelapa sawit
tersebut akan semakin berkurang. Hal
ini akan mengganggu ketersediaan
air, tidak hanya bagi manusia namun
bagi tanaman itu sendiri. Dengan
berkurangnya kuantitas air pada tanah dapat menyebabkan para petani
akan sulit mengembangkan lahan
pertanian pasca lahan perkebunan
kelapa sawit ini beroperasi.
Jika dibiarkan tanpa antisipasi
atas dampak jangka panjang, maka
lahan demikian akan menjadi terlantar dan pada akhirnya akan menjadi

lahan kering juga gersang yang terbengkalai.
Apa yang harus dilakukan?
Berbagai dampak yang menyelimuti perkebunan tersebut memang
cukup mengkhawatirkan. Namun bukan berarti tidak ada solusi yang bisa
dikembangkan guna mengantisipasi
dampak tersebut. Kalangan pemerintah seharusnya tidak reaktif dalam
merespon kritikan-kritikan organisasi
masyarakat sipil terhadap pembangunan perkebunan sawit. Sudah
seharusnya para pengambil kebijakan
melibatkan organisasi masyarakat
sipil untuk menata ulang mekanisme
perizinan perkebunan sawit.
Duduk bersama dan mencari
solusi terhadap permasalah-permasalahan tersebut adalah hal yang
wajib dilakukan, karena tidak dapat
dipungkiri bahwa perkebunan kelapa
sawit menibulkan dampak negatif
yang cukup luas, akan tetapi dampak
positifnya pun sangat besar terhadap
perekonomian daerah dan Negara.
Dengan duduk bersama, diharapkan
dapat menghasilkan solusi untuk
menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit
di Indonesia. Pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan mungkin
salah satu solusi tepat untuk menata
ulang sistem perizinan perkebunan
sawit di Indonesia.***
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Seminar Review Kebijakan Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit dan
Pembangunan Perkebunan Sawit Berkelanjutan

Narasumber dalam panel pertama seminar

P

ada 14 Januri 2015, Sawit
Watch menyelenggarakan seminar kebijakan di Palu, Sulawesi
Tengah. Kegiatan Seminar ini dilaksanakan sebagai upaya strategis Sawit
Watch dalam mendorong sebuah
kebijakan terkait dengan tata kelola
lahan dan hutan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perkebunan sawit
berkontribusi besar atas terjadinya
degradasi lahan dan penggundulan
hutan. Para pelaku bisnis minyak
sawit, terutama skala besar, memanfaatkan celah dari carut marutnya
tata kelola lahan dan hutan. Hal ini
berdampak pada masifnya izin perluasan perkebunan sawit, yang hingga
saat ini mencapai luasan 13,5 juta
hektar (Sawit Watch, 2014).
Ada banyak sebab dari persoalan
di atas, salah satunya adalah kebijakan. Disamping tidak adanya kebijakan ditingkat daerah yang mengatur tata kelola perkebunan sawit, ada
beberapa produk kebijakan nasional
yang memberi peluang ke pengambil
kebijakan lokal untuk mengeluarkan
izin-izin perkebunan sawit. Tentunya
penerbitan izin yang tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap
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keberlanjutan lahan dan hutan.
Misalnya UU No 32 tahun 2004
(revisi UU 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah) tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan kewenangan yang penuh kepada pemerintah
daerah dalam menjalankan roda
pemerintahan daerah termasuk
dengan semua kebijakan yang dapat
meningkatkan potensi yang ada. UU
ini adalah antitesa dari kebijakan
Orde Baru yang sentralistik. Dengan
legitimasi UU ini, pemerintah daerah
dapat mengambil kebijakan tanpa
harus menunggu persetujuan dari
pemerintah pusat.Termasuk mendatangkan investor perkebunan sawit
salah satunya.
Ijin usaha yang diberikan ini
dalam bentuk kewenangan melepas
kawasan hutan tahap pertama. Ijin
tahap pertama yang dimaksudkan
disini terkait dengan penunjukan
kawasan yang dapat dijadikan tempat
untuk mengembangkan usaha dalam
bidang perkebunan. Dengan peraturan ini seharusnya semua wilayah
atau daerah di Indonesia dapat menentukan arah kebijakannya masingmasing sejauh tidak melanggar UU

yang ada dan tentunya.
Persoalan muncul ketika kewenangan yang diberikan dalam UU
ini disalahgunakan atau disalahartikan oleh pemerintah daerah. Banyak
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah yang hanya menguntungkan beberapa pihak, terutama pemodal dan kepala daerah. Salah satu
contoh yang mudah dilihat adalah
terkait ijin untuk usaha perkebunan
kelapa sawit. Ijin yang diberikan oleh
Bupati untuk jenis usaha ini seringkali
menimbulkan dampak yang sangat
buruk dan merugikan masyarakat
yang ada. Banyak ijin yang dikeluarkan diatas lahan dan tanah komunal
milik masyarakat adat. Bahkan diatas
lahan milik masyarakat lokal. Inilah
biasanya yang memicu terjadinya
konflik konflik antara masyarakat versus perusahaan atau pun pemerintah.
Persoalan ijin ini merupakan
persoalan mendasar yang terjadi di
perkebunan kelapa sawit. Tidak adanya transparansi dan keterbukaan dari
pemerintah dalam memberikan ijin
kepada pengusaha merupakan satu
persoalan yang terus terjadi sampai
sekarang. Keterlibatan masyarakat

tidak pernah terjadi dan berdampak
pada konflik setelah ijin dikeluarkan.
Persoalan ini sebenarnya tidak akan
terjadi ketika sejak awal pemerintah
memberikan informasi yang benar
kepada pengusaha dan masyarakat
tentang lokasi yang akan dijadikan
tempat usaha. Sehingga dampak ikutan dari terbitnya ijin ini tidak akan
terjadi. Lebih lanjut, jika dilihat
peraturan yang ada, Undang-Undang
tentang keterbukaan informasi publik
mengisyaratkan untuk memberikan
informasi kepada para pihak yang
berkepentingan dalam segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Hal ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang tidak
diinginkan seperti konflik.
Peningkatan jumlah luasan kebun
sawit saat ini tidak terlepas dari
buruknya system pencatatan dan tata
kelola perijinan yang ada di daerah.
Tidak adanya pencatatan yang jelas
tentang potensi daerah yang ada
berdampak pada pemberian ijin tidak
sesuai dengan potensi yang ada.
Untuk itu perlu adanya perbaikan
secara menyeluruh dalam konteks
pemberian ijin. Hal ini dimaksudkan
untuk menghindari terjadinya konflik
lanjutan setelah ijin itu diberikan dan
juga potensi kerugian yang diperoleh
pemerintah daerah setelah ijin dikeluarkan.
Pembangunan Sawit Berkelanjutan,
Mungkinkah?
Namun carut marut tata kelola
perizinan perkebunan sawit tersebut
di atas tidak serta merta membuat
kita menolak produk yang dihasilkan
perkebunan sawit. Tapi seharusnya
dapat menerapkan pengelolaan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan,
dan perkebunan sawit berkelanjutan
ini membutuhkan dukungan dari
semua pihak yang terkait, baik dari
dalam maupun luar negeri.
Indonesia telah menetapkan
target untuk meningkatkan produksi
kelapa sawit dari 25 juta ton pada
2012 menjadi 40 juta ton pada tahun
2020. Pencapaian target nasional
minyak kelapa sawit bisa dilakukan
Indonesia dengan mendorong peningkatan produktivitas perkebunan
sawit, menerapkan praktik pengelo-

Lahan-Lahan Sawah Terancam Ekspansi Sawit di Parimo

laan perkebunan yang ramah lingkungan, dan menghindari ekspansi yang
berakibat deforestasi.
Mempertimbangkan berbagai
kemungkinan dampak ekologis, serta
berbagai sentimen negatif di dunia
internasional terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit di
Indonesia, maka Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus
mengambil langkah pro aktif yang
bertujuan untuk memperbaiki citra
negatif tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan memperkenalkan pengelolaan kebun kelapa sawit
yang berwawasan lingkungan dan
sosial yang berkelanjutan. Apalagi
bila melihat target Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang
menempatkan sektor perkebunan sebagai sektor andalan penghasil devisa
menggantikan sektor kehutanan, sejak tahun 2005. Di sisi lain, kalangan
industri berpendapat bahwa pembukaan besar besaran perkebunan
kelapa sawit akan membuka lapangan
pekerjaan yang luas, pengembangan
infrastruktur, membuka isolasi daerah, serta manfaat ekonomi lainnya
yang berdampak pada pengembangan
perekonomian sektor-sektor lain di
Sulawesi Tengah. Untuk menuju pengelolaan pembangunan perkebunan
sawit berkelanjutan, perlu diperhatikan beberapa aspek, kebijakan terkait dengan ekonomi, sosial budaya,
lingkungan. Ketiga aspek tersebut
merupakan bagian terpenting dalam
AMDAL, Klasifikasi Kebun, KBKT, KBDD
dan Roundtable Sustainable Palm Oil
(RSPO).

Saat ini, Kalimantan Tengah
menjadi salah satu Provinsi yang
telah mengeluarkan kebijakan daerah
terkait dengan Perkebunan sawit
berkelanjutan melalui Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah. Inisiatif
kebijakan ini mungkin bisa segera
diterapak di Provinsi Sulawesi Tengah.
Terkait dengan hal tersebut, Sawit
Watch mencoba melaksanakan seminar publik terkait dengan kebijakan
perkebunan sawit dan pembangunan
sawit berkelanjutan.
Peran pemerintah dengan demikian sangat sentral dalam memberikan
arahan dalam pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di
Sulawesi Tengah, untuk mengarahkan
para pengelola perkebunan kelapa
sawit dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
Kegiatan ini diharapkan merupakan awal yang baik guna melakukan
kerjasama dalam manajemen penanggulangan masalah yang ditimbulkan antara Pemerintah, pelaku usaha
perkebunan dan masyarakat/petani/
pekebun. Melalui perencanaan yang
terarah dengan melibatkan pelakupelaku pembangunan perkebunan
secara berjenjang (pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota) serta dengan
melibatkan masyarakat, diharapkan
masalah usaha perkebunan kelapa
sawit di Kalimantan Tengah diharapkan terjadi penyempurnaan dalam
perencanaan dengan memahami
perkembangan yang ada untuk kemudian menjadikan sebagai dasar acuan
langkah ke depan.***
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Taruhan Bagi Perkebunan
Sawit Berkelanjutan

Orang Rimba terusir dari tanah adatnya karena perkebunan sawit

D

esakan kebutuhan dunia, nilai
sawit yang ajaib dan multifungsi, serta janji kue ekonomi yang dibawa sawit terlalu besar
untuk dinafikan begitu saja. Formula
perkebunan sawit yang sustainable,
yang ramah lingkungan, dan menghormati peran petani tetap terus
dinantikan. Gerakan ini, antara lain,
muncul dalam bentuk dorongan internasional perkebunan sawit yang lebih
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ramah lingkungan dan sustainable
dalam bentuk Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Petani, bankir,
produsen, konsumen, NGO, dan wakil
pemerintahan berdiskusi dalam forum
ini. Meskipun, harus diakui, jalan
panjang menuju wajah perkebunan
sawit yang ideal masih teramat panjang dan butuh kerja keras.
RSPO adalah asosiasi yang
didirikan pada 2004 oleh berbagai

perusahaan di sektor industri kelapa
sawit (perkebunan, pemrosesan,
distributor, industri manufaktur, dan
investor), akademisi dan LSM bidang
lingkungan. Tujuan Forum Meja Bundar itu mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk
produksi minyak sawit berkelanjutan.
Sebagai inisiatif multipihak
yang pertama untuk jenis komoditas
global, RSPO memandang pendekatan
progresif untuk menilai dan meningkatkan standar setiap 5 tahun sekali
menjadi hal penting dalam rangka
secara positif mempengaruhi dan
mentransformasi pasar,” kata Darrel
Webber, Sekretaris Jenderal RSPO.
Webber mengakui jalan masih
panjang untuk mencapai norma
minyak sawit berkelanjutan. Dia
mengklaim, saat ini pasokan Certified
Sustainable Palm Oil adalah sebesar
15 persen dari keseluruhan pasokan minyak sawit dunia. Sedangkan
keanggotaan RSPO naik melampaui
1.300 anggota.
Ada 8 prinsip dan 39 kriteria
RSPO yang merupakan standar global
tata kelola perkebunan yang disusun
berbagai pemangku kepentingan di
sepanjang rantai pasok minyak sawit
untuk mendefinisikan sawit berkelanjutan. Antara lain, komitmen terhadap transparansi, tanggung jawab
lingkungan, dan konservasi kekayaan
alam serta keanekaragaman hayati.
Lalu, bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang
terkena dampak perkebunan dan
pabrik. Serta pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab.
Perusahaan sawit raksasa juga
melakukan ekspansi di Papua Nugini,
Filipina, Thailand, dan Kamboja. Tak
hanya itu, mereka merambah Benua
Afrika, terutama di Liberia, Nigeria,
Ghana, Pantai Gading, dan Republik Demokratik Kongo. Selain itu, di
Amerika Latin, terutama di Kolombia,

Buruh Perkebunan Sawit Sedang Istirahat

Honduras, dan Ekuador.
Dalam prakteknya, pembuatan
kebun itu banyak terjadi di hutan primer, hutan rawa, dan lahan
gambut yang kaya oksigen. Sepuluh
persen deforestasi atau penggundulan hutan di Malaysia dan Indonesia
sepajang 1990-2010 dilakukan oleh
perusahaan kelapa sawit.
Tak hanya itu, hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinfomasikan (free, prior, informed and
consent, FPIC)--yang sentral dalam
prinsip dan kriteria--banyak dilanggar oleh perusahaan yang tergabung
dalam RSPO. Hasil studi kasus di
Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamerun, Republik Demokratik
Kongo, dan Liberia menunjukkan
pelanggaran itu.
Studi kasus dilakukan Forest
Peoples Programme (FPP), Sawit
Watch, dan Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, bekerja sama
dengan 17 organisasi dan lembaga di
negara-negara tersebut. Hasil kajian
ini dibukukan dengan judul Konflik
atau Mufakat? Sektor Minyak Sawit di
Persimpangan.
Salah satu kasus terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di

tempat ini, tim peneliti menemukan
kolusi manipulasi konsep hak adat
oleh staf dari PT Agrowiratama, anak
perusahaan kelompok Musim Mas.
Perusahaan lebih memihak elite lokal
daripada masyarakat penggarap lahan
Melayu setempat. Salah satu responden, Resmiati, ibu rumah tangga yang
tinggal di Desa Beringin, menjelaskan
bahwa kepala desa menawar harga
tanahnya Rp 1,5 juta, dia menolak
dan berkukuh harganya Rp 3,5 juta.
“Sebab, tanah sangat berharga
bagi kami orang kecil ini. Jika kami
mau kelapa sawit, kami akan tanam
sendiri dan kami tidak mau orang lain
mengambil tanah kami untuk menanam kelapa sawit,” katanya. Jika ia
mampu mewariskan tanah ke anakcucunya, “Tanah akan menjamin sumber penghidupan anak saya, bukan
uang. Sebab, uang tidak pernah
cukup. Tanah adalah jaminan sumber penghidupan yang paling aman,”
katanya.
Riset juga menemukan, banyak
produsen sawit anggota RSPO yang
beroperasi di tujuh negara tersebut
melanggar hak-hak masyarakat adat
dan warga lokal di kawasan hutan dan
lahan gambut. Menurut Carlo, Kepala

Departemen Lingkungan Sawit Watch,
di balik kegagalan “praktek terbaik
sukarela” ini, ternyata hukum dan
kebijakan nasional juga menolak atau
mengabaikan hak-hak tanah masyarakat adat dan masyarakat lokal.
Dalam berlomba cepat menggalakan investasi dan ekspor, kata
Carlo, pemerintah menginjak-nginjak
hak-hak rakyat mereka sendiri. “Para
investor, pengecer, pabrik pengolah
barang jadi, dan pedagang dunia harus tegas meminta minyak sawit yang
bebas konflik, dan pemerintah nasional harus memperbaiki permainan
mereka serta menghormati hak-hak
masyarakat,” kata Carlo.
Jefri Saragih, Direktur Sawit
Watch, mengakui RSPO telah menetapkan standar yang baik. Namun
banyak perusahaan anggota tidak
memenuhi janji-janji di atas kertas
tersebut. Dia menilai RSPO masih
dapat memenuhi tantangan ini jika
mampu memberi pemulihan atas
berbagai dampak perusahaan anggota
terhadap masyarakat. Karena itu, ia
menambahkan, kredibilitas organisasi
RSPO menjadi taruhannya.***
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Per k e b u n a n K e l a p a S a w i t M e m i c u
Pembalakan Liar di Indonesia

Kayu gelondongan di areal perkebunan sawit

A

gen Investigasi Lingkungan
Hidup atau “Environmental
Investigation Agency” (EIA)
melaporkan ekspansi perkebunan
kelapa sawit dengan dibukanya hutan
telah mendorong pembalakan liar di
Indonesia. Dalam kurun 20 tahun,
antara tahun 1990 sampai 2010,
wilayah perkebunan kelapa sawit
tumbuh 7 kali lipat, dari 1,1 juta hektar menjadi 7,8 juta hektar. Meskipun
ada berbagai analisis terkait tingkat
deforestasi yang diakibatkan oleh
ekspansi tersebut, semua analisis
tersebut menegaskan bahwa kelapa
sawit memainkan peran penting
dalam perusakan hutan.
Sebuah studi yang diterbitkan tahun ini memperkirakan bahwa antara
tahun 2000--2010, Indonesia telah
kehilangan setidaknya 1,6 juta hektar
hutan yang diubah menjadi konsesi
kelapa sawit. Sebagian besar dari hutan tersebut berlokasi di Kalimantan
yang mencakup wilayah seluas sekitar
1,1 juta hektar.
Analisis lain yang ditemukan
adalah antara 1990--2005, lebih dari
50 persen ekspansi kelapa sawit di
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Indonesia terjadi dengan memakan
wilayah hutan alam.
Suatu analisa pada tahun 2013
menemukan bahwa dalam jangka
waktu dua tahun sampai dengan
tahun 2011, kelapa sawit merupakan
satu-satunya pendorong utama deforestasi di negara ini.
Selama periode ini, Indonesia
mengalahkan Brazil sebagai negara
dengan tingkat deforestasi tahunan tertinggi dan, sebagai dampak
langsungnya, menjadi kontributor
tertinggi ketiga terhadap perubahan
iklim yang didorong oleh kegiatan
manusia.
Dengan menggunakan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut),
EIA telah melakukan penghitungan
konservatif berdasarkan angka ratarata sebesar 32,5 meter kubik kayu
komersial per hektar di hutan-hutan
yang ditargetkan oleh perkebunan
kelapa sawit.
Jika perhitungan ini diterapkan
terhadap perhitungan yang samasama konservatif mengenai kehilangan hutan, maka akan terlihat bahwa
pembukaan lahan oleh industri kelapa

sawit telah menghasilkan setidaknya
52 juta meter kubik kayu antara
tahun 2000--2010.
Namun, selama periode yang
sama, laporan tahunan Kemenhut
hanya mencatat 39 juta meter kubik
kayu dari Izin Pemanfaatan Kayu
(IPK), perizinan yang mengatur kayu
yang dipanen pada saat konversi
hutan.
Terdapat kesenjangan yang jauh
melebihi perkiran angka 13 juta
meter kubik tersebut, karena angka
IPK dari Kemenhut selama periode
ini juga meliputi wilayah hutan alam
yang dibuka untuk mendirikan konsesi
kayu HTI dan pertambangan.
Defisit pada angka tersebut kemungkinan terjadi karena beberapa
alasan. Kemenhut tidak mengumpulkan data kayu dari tempat-tempat
dimana kayu tersebut diproduksi, namun berdasarkan laporan dari pabrik
penggergajian terkait sumber kayu
yang digunakan. Selain itu, sampai
dengan tahun 2010, Kemenhut hanya
mengumpulkan data dari pabrik
penggergajian besar yang memiliki
perizinan untuk memproses lebih dari
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6.000 meter kubik setiap tahunnya.
Penelitian yang dilakukan oleh
EIA telah menunjukkan bahwa sejumlah besar kayu diproses oleh pabrik
penggergajian kecil dan menengah
yang beroperasi berdasarkan izin
lokal dan tidak terekam dalam angka
IPK yang diterbitkan Kemenhut.
Kalimantan Tengah
Investigasi yang dilakukan EIA di
Kalimantan Tengah mengungkapkan
adanya kaitan antara pengembangan
perkebunan kelapa sawit ilegal dengan pejabat daerah.
Dalam laporan “Kejahatan Perijinan: Bagaimana Ekspansi Kelapa
Sawit Mendorong Pembalakan Liar Di
Indonesia” yang diterbitkan Desember 2014 itu, EIA mencatat adanya
dugaan beberapa perusahaan sawit
yang bersekongkol dengan pejabat
daerah dalam mempercepat perizinan.
Laporan tersebut menyatakan
hampir semua perkebunan sawit di
Indonesia sengaja mengelak dari
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
(SVLK). Padahal, kebijakan SVLK
resmi diterapkan sejak September
2010. Namun hal itu tidak membuat
penebangan kayu ilegal dari pembukaan lahan sawit berkurang. Bahkan,
salah satu perusahaan perkebunan
kelapa sawit “cukup” membayar
Rp400 juta atau senilai 45.000 dolar
Amerika Serikat untuk “menyelesaikan masalah”.
Rekomendasi
Laporan EIA memberikan beberapa
rekomendasi antara lain:
1. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan harus segera
memerintahkan audit SVLK
pada semua pemegang Izin
Pemanfaatan Kayu ( IPK ), dan
mencabut izin perusahaan yang
menolak melakukannya.
2. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan harus memastikan
penghentian pembukaan lahan
di semua konsesi sawit yang
tidak mematuhi standar legalitas
dalam SVLK, menyita kayu yang
dihasilkan, dan memulai proses
hukum.

Bekas tebangan kayu di areal perkebunan sawit di Kalimantan Tengah

3.

4.

5.

Pemerintah Indonesia harus
membentuk satuan tugas yang
terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk memeriksa dan
mengadili korupsi terkait alokasi
izin, dimulai dengan kasus-kasus
yang disebutkan dalam laporan
tersebut. Semua temuan dari
satuan tugas harus dipublikasikan
secara transparan.
Pemerintah Indonesia harus
memastikan standard SVLK direvisi untuk memandatkan dan
memandu pemeriksaan korupsi
dan pelanggaran hukum lainnya
terkait alokasi izin dan pembebasan lahan.
Pemerintah Indonesia dan Uni
Eropa harus memastikan bahwa
pemberlakuan lisensi Tata Kelola
dan Perdagangan Sektor Kehutanan (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade atau
FLEGT) di bawah Kesepakatan
Kemitraan Sukarela (Voluntary
Partnership Agreement atau VPA
Indonesia-Uni Eropa sebelum
sertifikasi SVLK penuh bagi pemegang IPK tidak membiarkan terus

6.

7.

8.

berlangsungnya penebangan di
perkebunan sawit ilegal di negara
ini.
Importir kayu Uni Eropa harus
melakukan uji tuntas yang menyeluruh terhadap kayu bersertifikat SVLK untuk memastikan
kayu tersebut tidak berasal dari
konversi hutan yang ilegal dan
tidak bersertifikat, sampai lisensi
FLEGT diberlakukan dan menghilangkan kewajiban hukum ini.
Roundtable on Sustainable Palm
Oil yang merupakan suatu skema
sertifikasi pasar sukarela yang
mensyaratkan perkebunan untuk
menghindari konversi hutan
primer dan wilayah yang memiliki
High Conservation Value (HCV)
dan Sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dikembangkan oleh Kementerian Pertanian
Indonesia untuk memberikan
jaminan “keberlanjutan” terhadap pasar-pasar sensitif harus
menyertakan sertifikasi SVLK sebagai indikator kepatuhan hukum
bagi pemegang IPK dalam standard sertifikasi mereka sendiri.
Pemerintah Indonesia harus
berhenti mengalokasikan hutan
untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.***
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Mengurai Persoalan Buruh Perkebunan Sawit di Indonesia
Binsar Ritonga

B

uruh perkebunan di Indonesia
masih menghadapi tindakantindakan represif dari pihak
pengusaha, bahkan Negara melakukan pembiaran terhadap kondisi
tersebut hingga terus berlangsung
selama 103 tahun lamanya. Lokasi buruh yang terisolir dan budaya
“nrimo” dikalangan buruh membuat
penindasan yang terjadi tersimpan
rapat didalam lingkungan perkebunan
saja.
“Upah murah, buruh anak,
kehidupan yang tidak layak hingga
beban kerja yang tinggi merupakan
masalah-masalah yang biasa ditemui dalam buruh perkebunan,” kata
Herwin Nasution (Direktur Eksekutif
OPPUK).
Sementara itu, Direktur Sawit
Watch, Jefrie Gideon Saragih mengatakan bahwa lemahnya manajemen
serikat buruh menjadikan serikat
buruh tidak lagi memperjuangkan
kepentingan-kepentingan serikat
buruh. Bahkan banyak serikat buruh
dijadikan kanal bagi pengusaha untuk
mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka. Hal-hal tersebut membuat rendahnya kepercayaan buruh
kepada serikat-serikat yang ada.
Realitas buruh perkebunan Indonesia saat ini menunjukan pola atau
praktik penindasannya di adopsi dari
pola penindasan buruh-buruh perkebunan di Sumatera Utara. Skema penindasan yang digunakan adalah Badan
Kerjasama Perusahaan Perkebunan
Sumatera (BKSPPS).
Untuk mengubah praktik penindasan yang dialami buruh perkebunan
sawit, dibutuhkan sebuah wadah
transformasi dalam bentuk serikat
buruh yang menyuarakan tuntutan
buruh ke pengusaha dan pemerintah.
Saat ini produk perundangan di Indonesia belum ada yang berpihak pada
buruh perkebunan dan tidak sesuai
dengan kondisi buruh perkebunan di
Indonesia. Kekosongan gerakan buruh
perkebunan menyebabkan pengusaha
perkebunan menerapkan aturan buruh industri yang sangat tidak sesuai
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dengan kondisi di perkebunan kelapa
sawit. Akibatnya, banyak hak-hak
buruh sawit yang dihilangkan dan
target kerja buruh perkebunan tidak
sesuai dengan kemampuan buruh itu
untuk mencapai target tersebut. Dan
akhirnya buruh tak sejahtera, untuk
sekedar memenuhi kebutuhan hidup
yang tinggi di perkebunan sawit. Dan
untuk mencapai target kerja yang diberikan, buruh harus melibatkan istri
dan anak-anak mereka bekerja.
Buruh sawit memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada
pengusaha perkebunan. Dari proses
rekrutmen saja, buruh sudah dibebankan untuk membayar biaya agar
bisa bekerja di perkebunan. Rendahnya upah membuat buruh tidak pernah
mampu menutupi hutang mereka,
bahkan terus bertambah sehingga
buruh tidak mampu melepaskan
diri dari lilitan hutang kepada pihak
perkebunan atau pihak ketiga yang
bekerja sama dengan pihak perkebunan.
Bagaimana pola eksploitasi buruh
perkebunan selama ini terjadi ?
Di Perkebunan Sawit, sudah terjadinya yang namanya kerja paksa.
Indikatornya adalah upah murah
dengan sistem kerja borongan, shift
kerja yang tidak sesuai, pekerjaan
tambahan diluar jam kerja tanpa
upah lembur. Alasan upah murah
merupakan bentuk kerja paksa yang
halus. Secara tidak langsung buruh
terpaksa untuk bekerja lebih keras
karena upah murah dan kebijakan
denda. Karena upahnya tidak mencukupi dampaknya banyak terjadi kasus
dimana shift kerja yang selayaknya
dikerjakan oleh tiga orang dipaksa
dikerjakan dua orang. Pekerjaan tambahan yang dipaksa dikerjakan buruh
untuk menutupi kekurangan pencapaian hasil kerja.
Target yang tinggi ditetapkan
oleh perusahaan perkebunan memaksa buruh harus bekerja lebih
dari 7 jam sehari. Ini telah melanggar aturan yang ditetapkan UU No.

13/2003.
Mengukur Kekuatan, Kelemahan,
Peluang Dan Tantangan Buruh
Perkebunan
Potensi perlawanan buruh
perkebunan sangat besar. Mengingat jumlah buruh perkebunan yang
sangat besar. Namun potensi tersebut
belum terkonsolidasi dan terorganisir,
sehingga mudah dipatahkan. Kesadaran buruh perkebunan akan hak-haknya masih sangat rendah. Sedangkan
serikat buruh yang ada saat ini masih
didominasi oleh serikat buruh bentukan perusahaan dan pemerintah yang
sama sekali tidak membela hak dan
kesejahteraan buruh perkebunan.
Sementara itu serikat buruh independen belum terkonsolidasi dan masih
mudah di pecah belah. Kesadaran
buruh untuk berorganisasi juga masih
kurang karena berbagai tekanan yang
diberikan pengusaha melalui mutasi,
pemecatan hingga kriminalisasi.
Tekanan – tekanan yang ditujukan
kepada buruh yang aktif berserikat
membuat buruh lainnya takut untuk
bergabung dalam serikat.
Realitasnya memang seperti
tersebut di atas. Buruh perkebunan
masih lemah. Namun banyak peluang
yang bisa dimanfaatkan oleh buruh
perkebunan. Misalnya, keterwakilan
buruh perkebunan dilegislatif melalui aktivis-aktivis serikat buruh
yang berhasil meraih kursi pada
pileg 2014. Diharapkan para aktivis
buruh ini melakukan gebrakan terkait
dengan kebijakan yang melindungi
buruh perkebunan. Terbangunnya
jaringan NGO secara nasional yang
concern pada isu-isu perkebunan
sawit, hingga advokasi dan kampanye
internasional.
Selain itu, kehadiran RSPO juga
bisa dijadikan peluang mendorong
perbaikan kehidupan buruh melalui
pelaksanaan prinsip dan kriterianya.
Sedangkan kekuatan pengusaha yang
belum dapat ditandingi oleh buruh
adalah modalnya yang besar ditambah dukungan lembaga-lembaga

Perumahan Buruh Perkebunan di Sebuah Kebun Sawit di Berau

keuangan terhadap bisnis perkebunan kelapa sawit yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar.
Pengusaha juga memiliki SDM yang
handal dan jaringan yang kuat yang
mampu menyokong bisnis mereka
khususnya jaringan ditingkat pemerintah sehingga para pengusaha dapat
mempengaruhi kebijakan-kebijakan
yang melindungi kebutuhan bisnis dan
investasi mereka.
Para pengusaha perkebunan
akan berjuang mati-matian untuk
melemahkan kekuatan buruh perkebunan. Segala cara akan dilakukan
agar buruh perkebunan tidak bersatu. Tinggi-nya angka pengangguran
menjadi faktor yang menguntungkan
pengusaha. Mereka dengan mudah
mencari tenaga kerja murah karena
tenaga kerja yang berlimpah. Karena
itu pengusaha dengan mudah melakukan tekanan – tekanan kepada buruh
yang ingin berserikat.
Untuk melakukan perbaikan
kondisi buruh perkebunan kelapa
sawit, setidaknya harus diketahui
aktor-aktornya, aktor dari tingkat
lokal, propinsi, nasional hingga
internasional dengan peran dan kepentingan masing-masing. Peran dan
kepentingan tersebut dianalisa sesuai
dengan pengaruh yang diberikan.
Pemerintah dan legislative ditingkat

local, propinsi dan nasional mempunyai peran penting mewujudkan
perbaikan kondisi buruh perkebunan
kelapa sawit. Namun minimnya informasi dan tenaga pengawas menyebabkan hal tersebut tidak dapat
terwujud. Hubungan yang erat antara
pengusaha dengan pemerintah serta
legislatif menyebabkan mereka lebih
mengakomodir kepentingan pengusaha.
Pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan pengusaha tidak segera
ditindak tegas, sehingga pelanggaran terus berlangsung meskipun
perkebunan kelapa sawit telah ada di
Indonesia selama 100 tahun. Namun
peran pemerintah dan legislatif dapat
dijadikan peluang untuk memediasi
konflik yang timbul akibat hubungan
kerja yang tidak adil antara pengusaha dan buruh.
BKPPS juga merupakan aktor yang
memainkan peran penting terhadap
penindasan yang terjadi atas kehidupan buruh perkebunan. BKPPS adalah
gabungan para pengusaha perkebunan kelapa sawit dan serikat buruh
perkebunan. Walau bukan institusi
pemerintah, BKPPS bisa mengatur
upah buruh perkebunan menjadi
lebih rendah dari upah minimum
yang ditetapkan pemerintah. Bahkan
BKPPS membuat kesepakatan perjan-

jian kerja bersama yang diterapkan
di semua perkebunan di Indonesia. Dengan kesepakatan tersebut
pengusaha mampu mengontrol
pergerakan buruh dan menggunakannya sebagai alat legitimasi bahwa
mereka tidak menghalang-halangi
kebebasan berserikat di perkebunan.
Selain organisasi pengusaha yang
tergabung dalam BKPPS, perusahaan
perkebunan sawit juga menggunakan
RSPO untuk melegitimasi penindasan
terhadap buruh perkebunan. Sertifikasi yang dikeluarkan merupakan
pernyataan bahwa pengusaha telah
meminimalisir dampak negatif dari
produksi kelapa sawit mereka.
Walaupun RSPO belum mampu
menyentuh akar penindasan yang
terjadi atas hidup buruh perkebunan,
namun RSPO bisa digunakan sebagai
wadah perjuangan buruh. Di forum
RSPO, buruh bisa melakukan tekanan
ke perusahaan-perusahaan anggota
RSPO agar memenuhi hak-hak buruh
sesuai tertera dalam prinsip dan
kriteria RSPO.
Serikat buruh perkebunan
berperan penting untuk mendorong
terwujudnya perbaikan kondisi buruh
perkebunan di Indonesia. Lemahnya
posisi buruh perkebunan karena buruh berada di lokasi yang terisolir dan
mendapatkan banyak tekanan dari
pihak manajemen. Peran penting dari
serikat buruh adalah untuk mengorganisir dan mendidik buruh perkebunan mengenai hak-hak mereka, juga
mengadvokasi masalah-masalah yang
dihadapi buruh perkebunan. Organisasi buruh Independen merupakan
media buruh untuk mendapatkan
pendidikan kritis dan media penyadaran melalui diskusi. Serikat buruh
yang ada saat ini justru lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha,
karena pengurus merupakan bagian
dari manajemen perusahaan. Untuk
itu perlu dibangun serikat buruh
perkebunan independen agar perbaikan kondisi buruh dapat dicapai.***

Penulis adalah Anggota SERBUNDO
(Serikat Buruh Perkebunan Indonesia)
dan artikel ini pernah dimuat di laman
Kompasiana.

Tandan Sawit, Edisi No. 1 | Januari 2015 | 17

KabarWilayah

KabarWilayah

Komunitas Adat Sui Utik Bersatu
Menjaga Hutan Dari Kepungan Sawit
Kami tidak akan menjual hutan untuk dapat uang. Itu bukan cara untuk mendapatkan uang...

Kumunitas adat Sui Utik menjaga hutan dengan kearifan adat

H

utan seperti ibu bagi masyarakat Sui Utik, Kecamatan
Embaloh Hulu, Kabupaten
Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Hidup mereka tak terpisahkan dengan
hutan, yang akan selalu mereka jaga
tetap hidup.
“Hutan seperti ibu kami yang
memberikan kami makan dan udara
untuk bernafas. Hutan menjadi
bagian hidup kami yang akan selalu
kami jaga,” kata Tuai Rumah Betang
Sui Utik Bandi atau akrab disapai
Apay Janggut.
Sebanyak 299 warga Sui Utik,
hampir seluruhnya keturunan suku
Dayak Iban, tinggal di Rumah Betang
di tengah hutan adat, hutan hujan
tropis seluas 9.452,5 hektare.
Mereka membuat Rumah Betang,
rumah panggung kayu sepanjang 216
meter, dari kayu hutan tapi mereka
membatasi maksimal 30 kayu yang
digunakan untuk membangun setiap
bagian rumah.
Hutan juga menjadi sumber
pangan dan obat. Mereka berburu
binatang, mencari tumbuhan obat,
dan hasil hutan lain untuk menunjang
kehidupan sehari-hari.

18 | Tandan Sawit, Edisi No. 1 | Januari 2015

“Hutan seperti supermarket bagi
kami. Mau makan apa ambil di hutan
ada, juga binatang, ikan-ikan di
sungai dan obat-obatan. Kalau tidak
berkawan dengan alam, kami bisa
kehilangan nafas,” katanya.
“Kami bersama-sama merancang
kesejahteraan, kalau hutan lestari
maka semuanya lestari,” jelas Apay
Janggut.
Inay-inay, sebutan untuk para
ibu, menenun kain khas Sui Utik
serta menganyam tikar, keranjang,
peralatan dapur dari tanaman hutan.
Sementara Apay-apay, sebutan untuk
para bapak, membuat gelang dan
gagang parang juga dari hasil hutan.
Hutan menyediakan hampir
semua kebutuhan hidup mereka. Dan
mereka punya cara sendiri untuk
mensyukuri berkah itu.
Mereka memberikan persembahan kepada hutan sebagai wujud ungkapan terima kasih sebelum membuka lahan untuk lading atau menebang
pohon untuk membangun rumah.
“Kami kan kerja sama dengan
dia (Hutan), kami meminta rezeki
yang baik dari sana, maka kami pun
memberikan persembahan,” ujar

Apay Janggut.
“Kalau mau menebang pohon,
misalnya, kami kibas dengan ayam
yang dipotong kalau mau ambil
pohon. Jadi makhluk-makhluk yang
menempati pohon itu diusir dulu,”
jelasnya.
Masyarakat Sui Utik bersatu
menjaga hutan bukan hanya demi
mematuhi aturan adat. Bagi mereka
menjaga hutan adalah panggilan hati
untuk menjaga sumber kehidupan.
“Kami ini satu karena menjunjung alam dan sungainya,” kata Apay
Janggut.
Tata Kelola Hutan Tembawang
Indonesia merupakan salah satu
negara dengan tingkat kerusakan
hutan tinggi dengan laju kerusakan
hutan periode 1985-1997 tercatat
1,6 juta hektare per tahun dan 3,8
juta hektare per tahun pada periode
1997-2000.
Warga Sui Utik tidak ingin
membiarkan hutan mereka menjadi
bagian dari wilayah hutan yang terus
terdegradasi.
Secara turun temurun, mereka
mempraktikkan penerapan sistem

tata kelola hutan Tembawang dengan memperhitungkan jenis pohon yang ditanam, waktu tanam, dan tidak
membabat habis hutan mereka.
Dengan sistem itu, hutan dikelola secara berkelanjutan sesuai kearifan dan aturan sosial lokal. Misalnya saja,
saat membuka hutan untuk ladang, mereka selalu meninggalkan sejumlah pohon tetap berdiri.
Penerapan model tata kelola itu membuat hutan adat
Sui Utik punya beragam jenis tumbuhan sumber pangan,
obat-obatan, bahan bangunan serta penghasil komoditas
komersial seperti karet dan tengkawang.
“Kami menjaga hutan agar tidak gundul. Kalau hutan
sudah gundul, sungai tercemar maka udara segar sudah
tidak ada lagi, tidak bisa berladang. Kalau pohon masih
lebat dan padi subur, bahkan kami tidak perlu pakai pupuk. Kalau pupuk itu kan untuk lahan yang sudah gundul,”
tutur Apay Janggut.
Demi melindungi hutan, warga Sui Utik menolak
perusahaan-perusahaan yang ingin membuka perkebunan
kelapa sawit di wilayah mereka. Iming-iming uang tak
mengoyak kesetiaan mereka pada hutan.
“Dulu ada perusahaan mau ambil hutan di sini tapi
orang Sui Utik ini keras, kami menolak keras,” kata Apay
Janggut, yang sudah berusia 86 tahun.
Tolak Sawit
Dari depan gerbang masuk menuju dusun yang berjarak 102 kilometer dari perbatasan Indonesia-Malaysia
itu, terpampang jelas papan bertuliskan “Ini wilayah
hutan adat Iban Sungai Utik seluas 9.452,5 hektare. Hutan
adat bukan hutan Negara”.
“Sampai kapan pun kami berusaha menjaga dan melestarikan hutan. Mempertahankan hutan itu sudah kewajiban setiap insan di Sui Utik,” kata Raymundus Remang,
Kepala Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, yang
merupakan penduduk asli Dusun Sui Utik.
Menurut Remang, tidak ada satu pihak pun yang bisa
menembus hutan adat Sui Utik karena hutan segala-galanya bagi mereka.
Ia menuturkan sudah bertahun-tahun sejumlah perusahaan mencoba mengambil alih hutan adat Sui Utik
untuk membangun perkebunan kelapa sawit atau industri
kayu.
“Rentang tahun 2004-2007, luar biasa datang dari
mana-mana, entah itu cukong, perusahaan sawit dari Indonesia, Malaysia atau perusahaan kayu,” tutur Remang.
Perwakilan perusahaan-perusahaan itu menggunakan
berbagai jurus dan strategi pendekatan demi bisa memanfaatkan kawasan hutan adat Sui Utik.
Remang mengingat beberapa tahun lalu ia juga pernah disodori kardus berisi uang ringgit Malaysia. Mereka
berkali-kali datang namun Remang terus menolak.
Tidak hanya itu, tetua adat dan tokoh masyarakat juga diiming-imingi gaji bulanan, sementara warga
mendapat tawaran bekerja di perusahaan tersebut beserta uang, air bersih serta mesin generator listrik.
“Kalau mau, saya sudah kaya. Tetapi saya tidak mau
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seperti itu,” tegas Remang.
“Kami tidak akan menjual hutan untuk dapat uang.
Itu bukan cara untuk mendapatkan uang. Kalau mau saya
bisa atur semua, mengingat masa itu, kalau saya mau
mungkin saya sudah tidak ada di sini sekarang karena
sudah dikucilkan,” jelas Remang.
Ia mengatakan masyarakat Sui Utik tidak mau menjual
hutan karena berpikir jika hutan rusak maka mereka akan
sulit melanjutkan hidup.
Mereka melihat desa lain yang telah menjual hutannya kepada perusahaan dan harus menelan dampak yang
justru menyengsarakan mereka sendiri.
“Uang bisa habis, tetapi keturunan kami..., bisa
berdosa besar kalau kami menjual hutan adat. Kami tidak
mau durhaka pada alam dan sesama. Saya juga tidak mau
mengkhianati anak serta saudara sendiri di sini dengan
tergoda menjual hutan ini. Itu bukan jalan terbaik untuk
kehidupan di sini,” tutur Remang.
Warga Sui Utik yang kini masih hidup serba tebatas
tanpa akses listrik sebenarnya bisa menjual kawasan hutan agar keinginan mereka sejak dulu untuk hidup dengan
penerangan listrik bisa terwujud.
Tapi mereka memilih menjaga baik-baik hutan mereka
dan hidup dalam gelap.***
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