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I.  
Pendahuluan1   

 

 

Latar Belakang 

“Kubu Raya dikepung Sawit” demikian judul artikel Kompas pada tanggal 26 April 20122. 
Wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat adalah seluas 
6,985.20 km2 atau 698,520 ha. Dari luasan tersebut, lahan yang dicadangkan untuk 
perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 475,686 ha atau 68,1% dari luas wilayah 
kabupaten (Data Bappeda Kabupaten Pontianak 2008). Tercatat sejumlah konflik antara 
masyarakat Kubu Raya dengan perkebunan kelapa sawit yang telah dipublikasikan oleh 
media lokal dan nasional, seperti konflik masyarakat Desa Seruat Dua (kecamatan Kubu) 
dengan perusahaan sawit PT Sintang Raya3 menyangkut hutan adat masyarakat ataupun 
konflik antara masyarakat Sungai Enau (kecamatan Kuala Mandor B) dengan PT Bumi 
Pratama Khatulistiwa yang merupakan anak perusahaan Grup Wilmar4, demikian pula 
dengan Masyarakat nelayan di di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pakedai5.  

Selain konflik antara masyarakat dengan perusahaan, sejumlah permasalahan lain, 
terutama lingkungan, juga menjadi sorotan utama terhadap aktivitas pembukaan 
perkebunan kelapa sawit di salah satu kabupaten termuda di Kalimantan Barat ini. 
Antara lain seperti dilanggarnya kawasan hutan lindung oleh pembukaan perkebunan 
kelapa sawit, seperti dalam kasus Hutan Lindung Gambut Sungai Deras oleh PT. Mitra 
Aneka Rejeki dan PT. Rezeki Kencana6, maupun hutan lindung dalam kasus Desa Tanjung 
Bunga. Masyarakat nelayan di desa ini juga melaporkan terjadinya penurunan tangkapan 
ikan karena kondisi perairan yang memburuk serta air yang berbau busuk sejak 
beroperasinya perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka. Persoalan yang terbaru 
adalah kasus longsornya timbunan tanah untuk perluasan jalan di perkebunan sawit 

                                            
1 Penulis berterima-kasih kepada para pejabat desa dan warga desa Desa Sungai Bemban, khususnya 
Kepala Desa dan Istri, dan kepada para narasumber yang telah membuka pintu rumah dan hati mereka 
untuk kedatangan penulis. Demikian juga kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya atas 
kesediaan untuk menerima dan memberikan informasi kepada penulis. Haturan terima kasih juga 
disampaikan kepada Ibu Nonong Dayang dari Lembaga PPSW, Lembaga Swandiri Institute dan Lembaga 
Gemawan, khususnya Bpk. Heru dan Bpk Dayat, dan juga Bpk. Hendrikus Adam di Lembaga Walhi 
Kalimantan Barat untuk bantuan informasi dan diskusi-diskusi yang sangat membantu proses penelitian 
dan penulisan laporan penelitian ini.  
2 http://female.kompas.com/read/2012/04/26/10041679/Kubu.Raya.Dikepung.Kebun.Sawit, akses 20 
Desember 2013 
3Lihat di http://regional.kompas.com/read/2012/04/25/20222169/Warga.Seruat.Dua.Tolak.Kebun.Sawit, 
akses 17 November 2013, dan di http://www.matakalbar.com/baca/143/2013-10-
02/sengkarut.perusahaan.sawit.vs.warga, akses 18 November 2013. 
4 Lihat di http://www.ruaitv.co.id/2012/11/28/kala-grup-wilmar-umbar-janji-pada-warga-sungai-enau-
kabupaten-kubu-raya/, akses 17 November 2013 
5http://www.pontianakpost.com/pro-kalbar/kubu-raya/8285-lahan-sawit-kembali-dikeluhkan.html, akses 
20 Desember 2013 
6 http://sains.kompas.com/read/2010/07/02/03263045/4.000.Hektar.Hutan.Gambut.Jadi.Kebun.Sawit, 
akses 8 Januari 2014, dan di 
http://nasional.kompas.com/read/2008/11/04/19050362/800.ha.hutan.lindung.gambut.dirambah.perkebu
nan.sawit, akses 8 Januari 2014 
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yang menewaskan 3 orang anak balita7. 

Perkebunan sawit adalah salah satu program utama dan primadona dalam MP3EI 
dengan wilayah target ekspansi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 
Papua, Aceh dan Sumatera Utara (Jiwan 2013). Pye (2013) mencatat bahwa pada 
rentang tahun 1995-2005, wilayah yang dialokasikan untuk perkebunan sawit di 
Indonesia dan Malaysia telah menjadi dua kali lipat dari luas semula menjadi 10 juta ha. 
Sementara itu, McCarthy (2010) memprediksikan bahwa perluasan perkebunan kelapa 
sawit dengan skala industri akan mencapai tiga kali lipat dalam sepuluh tahun kedepan 
karena ambisi pemerintah Indonesia untuk menjadi produsen terbesar minyak kelapa 
sawit dunia. Direktorat Jenderal Perkebunan mengeluarkan data bahwa jumlah luasan 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2012 adalah sekitar 9,1 juta ha8.Salah 
satu penyebab utama perluasan massif perkebunan sawit di Indonesia dan wilayah Asia 
lainnya adalah booming “biofuel” dan wacana “energi hijau” dalam menyikapi masalah 
perubahan iklim yang menjadi pusat perhatian dunia pada dua puluh tahun terakhir. 
Minyak kelapa sawit menjadi salah satu jenis minyak nabati yang pada tingkat global 
dipromosikan sebagai sumber ‘energi hijau’ yang murah dengan tingkat produktivitas 
yang tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman lain seperti kacang kedelai (Teoh 2004 
dalam Pye 2013). 

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat ekspansi 
perkebunan sawit yang cukup tinggi. Namun demikian, hingga saat ini data mengenai 
luasan konsesi perkebunan sawit di Kalimantan Barat cukup simpang siur. Menurut 
organisasi-organisasi masyarakat sipil Kal-Bar yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat 
Sipil untuk Advokasi Tata Ruang Kalimantan Barat, sebanyak 326 perkebunan kelapa 
sawit saat ini beroperasi di Kal-Bar, dengan luas lahan konsesi sekitar 4,8 juta hektar 
(setara luas Jambi) dari luas provinsi Kalbar (14,4 juta ha)9. Sementara itu, menurut data 
Dinas Perkebunan Kalimantan Barat pada bulan Juni 2013, perusahaan perkebunan sawit 
tersebar di seluruh 12 kabupaten di provinsi Kalimantan Barat dengan total jumlah 393 
perusahaan yang beroperasi di lahan seluas 4,3 juta hektar (Dinas Perkebunan 
Kalimantan Barat 2013). Pada publikasi media, Dinas Perkebunan menyatakan bahwa 
luasan perkebunan sawit yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat 
hanya sebesar 1,5 juta ha untuk dicapai pada tahun 202510 dengan jumlah luasan 
operasional yang aktif sekitar 900 ribu ha. Namun, pada publikasi laman pemerintahan 
provinsi Kalimantan Barat, angka yang berbeda, yakni 2 juta ha, dinyatakan sebagai 
target perluasan untuk pada periode 2017-202011. Walau demikian, seperti data Disbun 
Kal-Bar per Juni 2011, jumlah luasan wilayah yang telah memperoleh IUP sudah 
mencapai 13 kali lebih besar dari angka target yang disebutkan. Hal ini berarti telah 
terjadi pengkaplingan wilayah yang jauh melampaui target yang ditetapkan sendiri oleh 
pemerintah provinsi.  

                                            
7 http://www.pontianakpost.com/metropolis/13495-tanah-amblas-tiga-balita-tewas.html, akses 5 Maret 
2014 
8 Angka ini dikatakan sebagai angka sementara karena belum ada angka riil.  
9 Dipublikasikan di http://www.mongabay.co.id/2013/05/24/tersedot-ke-perusahaan-lahan-buat-warga-
kalbar-tersisa-700-ribu-hektar/, akses 15 September 2013. 
10 Lihat di http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/01/12/moratorium-tak-hambat-sawit-kalbar, akses 19 
September 2013 
11 Lihat di http://www.kalbarprov.go.id/berita.php?id=1493, akses 19 September 2013 
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Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan 
menyebutkan bahwa: 

“Wilayah daratan provinsi Kalimantan Barat seluas 14,9 juta hektaryang dihuni 
penduduk sekitar 5 juta jiwa, ternyata dikuasai secara dominan oleh kegiatan 
industri ekstraktif. Konsesi perkebunan kelapa sawit telah dikuasai oleh 326 
perusahaan seluas 4,9 juta hektar. Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 1,5 juta 
hektar telah dikuasai oleh 651 perusahaan. IUPHHK-HA-HT dikuasai oleh 151 
perusahaan dengan luasan 3,7 juta hektar. Data faktual tersebut 
menggambarkan bahwa kegiatan investasi telah menguasai 10juta hektar lahan, 
atau lebih dari 67% dari luas wilayah Kalimantan Barat. Dengan kata lain, hanya 
33% atau 4,9 juta hektar luas wilayah daratan yang dapat diakses oleh penduduk 
Kalbar. Alokasi ruang tersebut harus dikurangi lagi dengan kawasan konservasi 
dan lindung seluas 3,7 juta hektar, sehingga hanya tersisa wilayah daratan sekitar 
1,2juta hektar yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan 
fakta bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam kebijakan alokasi dan 
pemanfaatan ruang bagi masyarakat.” (hal. 50) 

 

Dari beberapa kajian tentang perkebunan sawit dari perspektif perempuan dan jender 
yang jumlahnya minim, Sawit Watch (cf. Surambo et al 2010) menyoroti masalah yang 
dihadapi oleh buruh perempuan di perkebunan sawit, dimana selain mereka adalah 
jumlah yang dominan yang berada pada lapisan terbawah pekerja perkebunan sawit 
(Buruh Harian Lepas atau BHL), persoalan mulai dari persoalan keselamatan dan 
kesehatan dalam bekerja, upah yang tidak setara, sampai kepada persoalan rentannya 
mereka terhadap tindak kekerasan. Clancy (2008) mempertanyakan apakah biofuel 
memang benar berpihak kepada kelompok miskin, yang salah satunya adalah kelompok 
perempuan yang tidak memiliki tanah. Ekspansi massal komoditas biofuel terbukti 
menghilangkan wilayah hutan komunal yang menjadi sumber pendapatan bagi 
perempuan miskin. Julia dan White (2012) menggambarkan persoalan hak tenurial, 
keselarasan kehidupan sosial-budaya dan kestabilan ekonomi serta persoalan kesehatan 
yang dihadapi oleh kelompok perempuan adat di pedesaan dengan masuknya 
perkebunan sawit di wilayah mereka. Selain itu, Kementrian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak mencatat beberapa dampak perkebunan kelapa sawit terhadap 
perempuan, seperti bertambahnya beban kerja perempuan karena hilangnya sumber air 
bersih ataupun kayu bakar, persoalan biaya kesehatan dengan hilangnya sumber obat-
obatan alami yang biasanya diperoleh dari kebun dan hutan, hilangnya sumber makanan 
dan mata pencaharian perempuan, hilangnya pengetahuan asli dan sistem sosial-
budaya, serta meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat semakin 
tingginya tingkat tekanan sosial dan ekonomi (Heroe (2009) dalam Jiwan (2013)). 
Beberapa akademisi feminis seperti Carino (2000), Chu (2011), Siscawati dan 
Mahaningtyas (2012), Berhman et al (2012) juga menyoroti persoalan akses dan 
kepemilikan perempuan (adat) terhadap tanah, khususnya dalam narasi ‘land grabbing’. 

Luasan dampak dari sistem Kepala Keluarga yang diterapkan oleh Indonesia juga 
merambah kepada hak tenurial yang mendiskriminasi perempuan. Pada saat sistem 
Kepala Keluarga ini diterapkan oleh sistem perkebunan sawit untuk pendaftaran peserta 
plasma, perempuan menjadi sangat rentan kehilangan tanah yang mereka peroleh 
secara hak waris adat. Kasus ini sudah terjadi pada perempuan Dayak Hibun di 
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Kabupaten Sanggau dan juga perempuan Dayak BekHarmi di Kabupaten Bengkayang, 
Provinsi Kalimantan Barat. Demikian juga dalam hal pengambilan keputusan, pada 
umumnya, perempuan Kalimantan Barat, khususnya di wilayah pedesaan, tidak memiliki 
akses kepada proses pengambilan keputusan secara formal / publik dalam komunitas 
mereka ataupun duduk dalam posisi kepemimpinan formal, sehingga hal yang umum 
terjadi bahwa suara dan pendapat mereka tidak terdengar dan tidak menjadi 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang suatu investasi di wilayah tinggal 
mereka ataupun tentang tanah/lahan pertanian yang mereka kelola dan/atau miliki. 

 

 

Gambar 1. Peta Penyebaran Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat. 
Sumber: Peta Penyebaran Kegiatan Pembangungan Perkebunan Izin Lokasi dan Hak Guna Usaha 
(HGU) dan RTRWP sesuai SK No. 259/Kpts-II/2000, Provinsi Kalimantan Barat, oleh Kanwil Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Masalah-masalah perkebunan kelapa sawit kabupaten Kubu Raya yang muncul dalam 
media massa adalah repetisi masalah-masalah perkebunan kelapa sawit yang dialami di 
kabupaten-kabupaten lain, bahkan provinsi-provinsi lain di Indonesia, dalam gradasi 
yang beragam. Persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi terajut saling kait mengait 
menjadi rangkaian persoalan yang kompleks dan cenderung rumit untuk direspon 
dengan hanya satu formula solusi.  
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Penelitian ini memilih perempuan Melayu sebagai subjek penelitian karena komunitas 
Melayu di wilayah pedesaan Kalimantan Barat juga mengalami banyak dampak dari 
perluasan perkebunan kelapa sawit di kalbar, namun informasi mengenai dampak 
perluasan perkebunan sawit dari perspektif perempuan Melayu di pedesaan masih 
sangat minim. Masyarakat Melayu Kalimantan Barat memiliki struktur sosial, kultural, 
dan sistem tenurial adat yang berbeda dari masyarakat Dayak dan masyarakat lainnya di 
Kalimantan Barat. Temuan-temuan yang peneliti dapatkan selama ini dalam penelitian 
sejenis mengungkapkan bahwa struktur sosio-kultural dan sistem tenurial adat 
masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dampak kegiatan perkebunan 
kelapa sawit yang dialami oleh perempuan pedesaan. Untuk itu, penelitian ini tertarik 
untuk melihat bagaimana struktur sosio-kultural dan tenurial adat masyarakat Melayu 
yang berinteraksi dengan sistem perkebunan kelapa sawit dan sistem perijinannya 
memberi dampak kepada kehidupan perempuan Melayu di pedesaaan Kalimantan Barat. 

 

Rancangan Penelitian 

Tujuan  

Penelitian ini tertarik untuk melihat pengaruh kehadiran perkebunan sawit terhadap 
perempuan Melayu di Kalimantan Barat. Penelitian terhadap perempuan Melayu di 
Kalimantan Barat dalam isu sawit masih sangat minim. Sejauh ini peneliti hanya 
menemukan satu literatur mengenai Perkebunan sawit dan perempuan Melayu 
Kalimantan Barat yang diterbitkan oleh Jurnal Perempuan. Untuk itu, penelitian ini 
diharapkan dapat melengkapi mozaik narasi perempuan Melayu Kalimantan Barat dan 
perkebunan sawit.  

Selain itu, penelitian ini menelusuri mekanisme rejim pemberian lisensi perkebunan 
sawit di Kabupaten Kubu Raya serta perwujudannya secara faktual di wilayah lokasi 
penelitian. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana keberadaan perkebunan sawit 
berdampak kepada perubahan tata guna lahan dan agraria serta krisis sosial ekologis 
yang diakibatkan yang kesemuanya memiliki dimensi jender. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dan observasi untuk 
memperoleh data primer. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan literatur-
literatur, seperti dari berita media, dokumen tertulis dari instansi pemerintah, juga 
makalah-makalah yang relevan yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit di 
Kabupaten Kubu Raya.  

Desa Sungai Bemban sebagai lokasi penelitian dipilih karena Desa ini memenuhi 2 
kriteria praktis yang peneliti miliki. Yang pertama adalah adanya komunitas Melayu yang 
besar di desa ini, dan yang kedua, desa tersebut dapat terjangkau dengan cepat (sekitar 
2 jam perjalanan dengan motor) dan mudah sehingga sesuai dengan waktu penelitian 
yang pendek.  

Dengan luasan wilayah Desa Sungai Bemban yang besar (160 km212), peneliti kemudian 

                                            
12 Luasan ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Kubu Raya (2012), namun masih 
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memilih satu dari empat dusun yang dimiliki desa ini, yakni Dusun Karya Baru yang 
wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah perkebunan kelapa sawit PT. Rezeki 
Kencana. Peneliti menggunakan Dusun Karya Baru sebagai titik pengamatan lapangan 
secara langsung dan pengumpulan data lapangan primer.   

 

Keterbatasan dalam penelitian 

Mengingat penelitian ini adalah penelitian pertama tentang perempuan dan perkebunan 
kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian 
awal. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam waktu pengumpulan data, sehingga 
proses eksplorasi isu menjadi kurang mendalam dan hanya mengidentifikasi fenomena-
fenomena “permukaan”. Aspek kesejarahan dari sistem tenurial yang berlaku di wilayah 
penelitian belum tergali dengan mendalam, demikian juga dengan pemahaman 
mengenai stratifikasi sosial, diferensiasi sosial dan spasial Desa Sungai Bemban. Aspek 
yang lain adalah penelusuran balik terhadap mekanisme perijinan perkebunan kelapa 
sawit PT. Rezeki Kencana dan PT. Mitra Aneka Rejeki yang diberikan pada masa 
Kabupaten Kubu Raya masih merupakan bagian dari Kabupaten Pontianak13.  

Keterbatasan tersebut tidak saja berasal dari masa efektif pengumpulan data bagi 
peneliti dari periode proyek penelitian, namun juga bahwa lokasi penelitian merupakan 
wilayah baru bagi peneliti, sehingga memerlukan waktu bagi para narasumber, terutama 
narasumber perempuan, untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan peneliti. 
Persoalan yang cukup memberi dampak secara signifikan bagi proses penelitian dan 
pengumpulan data adalah Desa Sungai Bemban sebelumnya tidak pernah menerima 
kehadiran seorang peneliti bidang sosial ekologi yang menggunakan metode etnografi, 
apalagi seorang perempuan peneliti. Sehingga selain kesulitan untuk berkomunikasi 
dengan baik dengan para (calon) narasumber, peneliti juga mengalami kesulitan untuk 
bisa tinggal di rumah tuan rumah dalam waktu yang melebihi seminggu tanpa 
menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan diantara para penduduk. Identitas peneliti 
sebagai perempuan yang melakukan penelitian secara solo di wilayah desa yang 
maskulin menambah keterbatasan itu. Keterbatasan ini sangat dirasakan pada saat 
kunjungan tahap pertama pengumpulan data. Namun hambatan ini dirasakan menjadi 
lebih terangkat pada saat kunjungan tahap dua dimana para narasumber mulai lebih 
familiar dengan keberadaan peneliti, walau masih belum mampu untuk memberi ruang 
bagi peneliti memperoleh informasi yang bersifat lebih domestik dan pribadi dari para 
narasumber (mis. tentang jumlah pendapatan keluarga atau cara pengelolaan keuangan 
dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga).  

Keterbatasan lainnya adalah etnisitas peneliti (Tionghoa) yang memberikan tampilan 
fisik yang berbeda dengan warga desa beretnis Melayu, sehingga keberadaan peneliti 
ditengah-tengah warga desa menjadi “berbeda” dan menonjol, dan hal ini cukup 
menyulitkan proses observasi yang “alamiah dan melebur”. Etnisitas adalah salah satu 
isu sosial yang sensitif di Kalimantan Barat, dimana provinsi ini memiliki rangkaian 
sejarah konflik etnis yang besar dan panjang. Satu aspek yang menolong dalam aspek 

                                                                                                                        
harus diklarifikasi lebih lanjut untuk ketepatan besar luasan ini setelah diperbandingkan dengan luasan 
konsesi PT. Mitra Aneka Rezeki (185 km2) yang mencakupi keseluruhan wilayah desa ini.  
13 Kabupaten Kubu Raya baru terbentuk pada tahun 2007, sedangkan pembukaan perkebunan sawit PT. 
RK dan PT. MAR telah dimulai sejak tahun 2004.  
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etnisitas ini adalah Desa Sungai Bemban memiliki warga Tionghoa dalam jumlah yang 
cukup besar, sekitar 10% dari total keseluruhan warga Sungai Bemban yang kurang lebih 
85% adalah dari etnis Melayu, sehingga identitas etnis peneliti tidak lagi menjadi hal 
yang “baru” bagi warga desa, ditambah bahwa peneliti bisa menggunakan dan 
memahami dialek Melayu setempat, walau tidak fasih, yang mengurangi dampak 
keterbatasan dari aspek etnisitas tersebut. Selain itu, peneliti mendapatkan kesan bahwa 
hubungan antar etnis di Desa ini juga baik, karena misalnya, Sekretaris Desa yang 
menjabat pada saat penelitian ini dilakukan berasal dari etnis Tionghoa setempat.   

Peneliti juga ingin menggarisbawahi bahwa temuan-temuan dalam penelitian ini adalah 
kontekstual Desa Sungai Bemban yang memiliki gradasi warna tersendiri yang tidak bisa 
digeneralisasi kepada fenomena perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dan 
Indonesia.  
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II. 
Gambaran Wilayah Penelitian dan Permasalahannya 

 

 

Kubu Raya merupakan satu kabupaten di Kalimantan Barat yang terletak di wilayah 
pesisir timur yang merupakan muara dari sungai-sungai, terutama Sungai Kapuas. Untuk 
itu areal wilayah kabupaten ini juga terdiri dari wilayah lahan gambut dan mangrove, 
selain juga terdapatnya sejumlah pulau-pulau kecil yang tersebar di beberapa 
kecamatan. Secara administrative, kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan, 101 
desa dan 370 dusun dengan luas keseluruhan 6.985,20 km², yaitu Kecamatan Batu 
Ampar, terdiri dari 14 desa, 50 dusun dan luas wilayah 2.002,00 km², 
Kecamatan Terentang, terdiri dari 9 desa, 24 dusun dan luas wilayah 786,40 km², 
Kecamatan Kubu, terdiri dari 18 desa, 65 dusun dan luas wilayah 1.211,60 km², 
Kecamatan Teluk Pakedai, terdiri dari 14 desa, 46 dusun dan luas wilayah 291,90 km², 
Kecamatan Sungai Kakap, terdiri dari 12 desa, 48 dusun dan luas wilayah 453,13 km², 
Kecamatan Rasau Jaya, terdiri dari 5 desa, 21 dusun dan luas wilayah 11,07 km², 
Kecamatan Sungai Raya, terdiri dari 12 desa, 47 dusun dan luas wilayah 929,30 km², 
Kecamatan Sungai Ambawang, terdiri dari 12 desa, 48 dusun dan luas wilayah 726,10 
km², Kecamatan Kuala Mandor-B, terdiri dari 5 desa, 21 dusun dan luas wilayah 473,00 
km². Formasi geologi dan tipe lahan yang terdapat di wilayah kabupaten Kubu Raya 
adalah endapan alluvial dan rawa yang meliputi 98,64% (689,045.14 ha) wilayah 
kabupaten tersebut. Hal ini karena wilayah kabupaten kubu raya yang merupakan daerah 
dataran rawa pantai Kapuas. 

Sebelum menjadi kabupaten pada tahun 2007, Kubu Raya merupakan bagian dari 
wilayah kabupaten Pontianak. Pemberian konsesi perkebunan sawit di kabupaten Kubu 
Raya telah ada sejak masih menjadi bagian dari kabupaten Pontianak, seperti konsesi 
perkebunan kelapa sawit untuk Grup Wilmar (PT. Bumi Pratama Khatulistiwa) yang 
mencapai seluas 15 ribu hektar sejak tahun 1995/1996. Menurut Data tahun 2010 oleh 
Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya yang dikutip 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) (2012), jumlah luasan perkebunan 
kelapa sawit yang tersebar di 9 kecamatannya adalah 8.120 hektar untuk kecamatan 
Sungai Ambawang, 4.125 hektar untuk kecamatan Kubu, 3.929 hektar untuk kecamatan 
Teluk Pakedai, 2.776 hektar untuk kecamatan Batu Ampar, 1.860 hektar untuk kecamatan 
Sungai Raya, 982 hektar untuk kecamatan Rasau Jaya, dan 348 hektar untuk Kecamatan 
Kuala Mandor-B. Sementara itu untuk kecamatan Sungai Kakap dan Terentang, masih 
belum ada perkebunan kelapa sawit yang beroperasi. Data Dinas Perkebunan Provinsi 
Kalimantan Barat per Juni 2013 mencatat luas lahan perkebunan sawit di Kubu Raya 
adalah 266,506.29 ha yang dioperasikan oleh 33 perusahaan14 (Dinas Perkebunan 2013). 

 

 

 

                                            
14 Total keseluruhan wilayah perkebunan sawit di Kalimantan Barat per Juni 2013 adalah 
4,292,345.04 ha yang dibagi diantara 393 perusahaan (Dinas Perkebunan 2013) 
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Gambar 2. Lokasi Penelitian Desa Sungai Bemban. 

 

 

Menurut data “Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Kabupaten Kubu Raya” 
tahun 2008, lahan yang dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 
475,686 ha atau 68,1%  dari luas wilayah kabupaten, sehingga “…besar kemungkinan 
terjadi tumpang tindih dalam penggunaan lahan, baik tumpang tindih antara 
perkebunan dengan kawasan hutan maupun perkebunan dan penggunaan lahan oleh 
masyarakat berupa perkebunan rakyat, kebun campuran, sawah, tegalan/ladang, 
maupun penggunaan lainnya.” (Bappeda Kabupaten Pontianak 2008, p. III-44). 

Dalam salah satu artikel yang dipublikasikan oleh Kompas dengan judul “Kubu Raya 
dikepung Sawit”15, Bupati Kubu Raya yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 
menyatakan bahwa akan ada peninjauan dan pengetatan terhadap izin-izin perkebunan 
kelapa sawit untuk cadangan kawasan-kawasan pertanian dan sumber air. Karsten (2012) 
menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor utama (selain 
usaha tambak) yang menyebabkan transformasi ekologi di wilayah muara sungai Kapuas 
yang merupakan wilayah administrasi kabupaten Kubu Raya. Operasional perkebunan 
kelapa sawit yang menggunakan sistem manajemen satu atap juga dilakukan diatas 
lahan-lahan gambut yang mulai menjadi wilayah konsesi sejak 2011. Menurut Karsten, 
hal ini berkait erat dengan kebijakan desentralisasi sistem politik Indonesia. 

                                            
15 Lihat di http://regional.kompas.com/read/2012/04/26/10041679/Kubu.Raya.Dikepung.Kebun.Sawit, 
akses 17 November 2011 
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Sejarah Kesultanan-Kesultanan Melayu di Kalimantan Barat mencatat bahwa terdapat 
kesultanan-kesultanan kecil yang memerintah wilayah-wilayah yang sekarang menjadi 
bagian dari Kabupaten Kubu Raya. Nama “Kubu” sendiri berasal dari salah satu 
kesultanan yang disebut sebagai Kesultanan Kubu. Sejarah kesultanan ini dikatakan 
berawal pada 17 Ramadhan 1144 Hijriah atau 1720 Masehi, oleh seorang penyebar 
agama Islam bernama Syarif Idrus yang berasal dari Yaman Selatan. Setelah melakukan 
perjalanan dan persinggahan dari beberapa tempat, termasuk Sumatera dan Jawa, Syarif 
Idrus dan rombongannya kemudian mendirikan perkampungan yang berkembang pesat 
dalam perdagangan. Dikatakan bahwa juga terdapat penduduk Dayak yang mendiami 
wilayah ini. Untuk melindungi wilayah mereka dari serangan musuh maupun bajak laut, 
kerajaan ini membangun benteng yang terkenal kuat. Asal muasal nama “Kubu” diambil 
dari benteng pertahanan tersebut. Benteng pertahanan ini berhasil dibobol oleh 
serangan Kerajaan Siak pada tahun 1795 yang mencoba merebut wilayah Kubu dan 
menewaskan Syarif Idrus. Namun ternyata, sebelum serangan Kerajaan Siak terjadi, 
Syarif Idrus telah menandatangani kesepatakan politik dan ekonomi dengan Belanda 
yang saat itu direpresentasikan oleh VOC. Sejak saat itu, Kerajaan Kubu berada dalam 
kontrol kolonial Belanda, sampai pada tahun 1958, pemerintahan Kerajaan Kubu 
kemudian berhenti dan bergabung ke Pemerintahan Republik Indonesia16.  

Keberadaan Kesultanan-Kesultanan Melayu di wilayah pesisir Kalimantan Barat ini 
merupakan satu aspek dalam konflik lahan di provinsi ini, terutama dengan ekspansi 
perkebunan Kelapa Sawit, seperti yang terjadi di Kabupaten Sambas dimana terdapat 
konflik lahan antara masyarakat vs keturunan bangsawan Kesultanan Sambas vs 
perkebunan kelapa sawit. Demikian juga di Kubu Raya, terdapat konflik lahan antara 
masyarakat desa di Kecamatan Punggur dengan perkebunan kelapa sawit yang kemudian 
menjadi lebih kompleks disaat terdapat keturunan bangsawan Punggur yang mengklaim 
memiliki lahan tersebut17. Menurut narasumber dari NGO lokal, wilayah Kubu Raya 
merupakan wilayah migrasi berbagai gelombang pendatang, sehingga tata kepemilikan 
dan pengelolaan lahan di wilayah tersebut juga menjadi kompleks. Masyarakat Tionghoa 
juga banyak menghuni di wilayah pesisir, terutama yang menjadi wilayah pusat-pusat 
perdagangan. Saat ini, di wilayah sekitar lokasi penelitian, selain dihuni oleh mayoritas 
masyarakat Melayu, juga terdapat komunitas Tionghoa yang masa tinggal di wilayah 
tersebut juga sudah terhitung lama. Mata pencaharian mereka umumnya adalah sebagai 
petani ladang, karet dan sahang. Menurut informasi para narasumber18, penulis 
menyimpulkan setidaknya terdapat dua gelombang migrasi masyarakat Tionghoa yang 
menghuni wilayah ini; pra-1969 dan setelah 1969, dimana gelombang masyarakat 
Tionghoa yang tinggal di wilayah Desa Sungai Bemban setelah 1969 merupakan 
masyarakat Tionghoa yang mengungsi karena diusir dari wilayah pedalaman Kalimantan 
Barat pada masa pembersihan gerakan PGRS/PARAKU oleh TNI. Sementara itu, menurut 
informasi Kepala Desa Ambawang, masyarakat Dayak Kanayatn yang saat ini tinggal di 
dekat wilayah penelitian (kaki Gunung Ambawang) merupakan komunitas yang 
bermigrasi pada tahun 1911 dari wilayah Kabupaten Landak. Selain ketiga komunitas 
etnis yang mayoritas menghuni Kabupaten ini, komunitas Bugis juga merupakan 
komunitas yang cukup signifikan jumlahnya. 

                                            
16 Dari http://karimunting.blogspot.com/p/kerajaan-kubu.html, akses 11 April 2014 
17 Wawancara narasumber dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, tanggal 11 Maret 2014 
18 Wawancara narasumber periode 23 Februari – 1 Maret 2014 
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Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya 

Desa Sungai Bemban yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, provinsi Kalimantan Barat, 
merupakan Desa yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Melayu dengan penduduk 
sekitar 900 KK19. Jumlah pasti mengenai angka ini masih belum ada karena 
pemerintahan Desa yang baru terpilih pada bulan Agustus 2013 masih belum 
memfinalisasi proses pendataan warganya. Sementara itu, data tahun 2011 yang 
diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kubu Raya, menyatakan bahwa jumlah penduduk Desa 
Sungai Bemban adalah 2,795 orang (596 KK) dengan komposisi 1,401 penduduk laki-laki 
dan 1,394 penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduknya adalah 17 orang per 
km2 (BPS Kubu Raya 2012).  

Data yang sama menyatakan bahwa luas Desa Sungai Bemban adalah 160 km2 atau 
16,000 ha (Ibid, hal. 13), namun besaran luas ini menjadi tidak realistis pada saat 
diperbandingkan dengan luasan wilayah konsesi kelapa sawit yang memperoleh IUP 
seluas 18,500 ha dimana luasan konsesi ini juga mencakup keseluruhan wilayah desa 
tersebut. Informasi mengenai hal ini akan diperjelas di sub-bagian II. 1. bab ini mengenai 
kehadiran perkebunan sawit di wilayah desa ini. Berdasarkan informasi luasan konsesi 
perkebunan sawit ditambah dengan observasi lapangan, luasan yang realistis untuk Desa 
Sungai Bemban diperkirakan sekitar 1,600 hektar atau 16 km2. Desa Sungai Bemban 
tidak dilalui oleh infrastruktur transportasi publik20. Untuk mencapai desa ini, 
transportasi yang paling cepat dan murah adalah dengan menggunakan kendaraan 
motor. Ruas jalan desa yang telah diperkeras/kerikil hanya sepanjang 1 km, sedangkan 
selebihnya merupakan jalan tanah (25 km) yang menjadi sukar dilalui pada musim hujan 
(BPS Kubu Raya 2012, hal. 78). Paparan semua narasumber sepakat bahwa wilayah Desa 
Sungai Bemban menjadi lebih mudah terjangkau melalui darat sejak keberadaan 
perkebunan sawit yang membuka akses jalan darat yang lebih baik ke wilayah desa 
tersebut. Sebelum akses jalan darat diadakan oleh perusahaan perkebunan sawit, warga 
desa harus menempuh jalan air untuk bisa mencapai ibu kota provinsi, Pontianak, 
dengan lama perjalanan yang bisa mencapai 5-6 jam dengan motor air.   

Desa Sungai Bemban memiliki empat dusun, yaitu Dusun Karya Melati (biasa disebut 
dusun satu dan Bemban Timur), Dusun Karya Ingin Maju (disebut juga dengan sebutan 
dusun dua), Dusun Karya Bersama (disebut juga dengan sebutan dusun 3), dan Dusun 
Karya Baru (disebut juga dengan sebutan dusun empat). Pada tahun 1980an, Desa 
Sungai Bemban masih terdiri dari dua pemerintahan desa, yaitu Desa Bemban Barat dan 
Desa Bemban Timur. Namun, pada titik satu masa21, kedua desa ini kemudian digabung 
menjadi satu pemerintahan desa hingga saat ini. Walau demikian, nama Bemban Barat 
dan Bemban Timur masih digunakan oleh warga desa untuk mengidentifikasi lokasi, 
bahkan dalam peta ijin PT. Mitra Aneka Rezeki masih menggunakan nama “Bemban 
Barat”.  

 

                                            
19 Menurut keterangan Kepala Desa Sungai Bemban periode 2013-2019 
20 Transportasi publik via darat di kabupaten Kubu Raya hanya dari ibu kota kabupaten sampai sejauh 
kecamatan Rasau Jaya. Wilayah-wilayah yang berada diseberang Sungai Kapuas tidak memiliki akses 
transportasi publik via darat. Wilayah-wilayah tersebut hanya terjangkau melalui transportasi publik 
lewat air.    
21 Informasi tepat mengenai tahun digabungnya kedua desa ini belum ditemukan.  
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Mayoritas masyarakat Desa Sungai Bemban adalah beretnis Melayu (sekitar 85%22) 
dengan campuran Bugis dan juga warga Tionghoa (sekitar 10%). Juga terdapat warga 
beretnis Jawa dan Madura, namun dengan jumlah yang tidak mencapai 10 KK. Hampir 
semua warga Desa Sungai Bemban berprofesi sebagai petani. Umumnya adalah petani 
padi, karet, sagu, kelapa dan jagung. Sumber mata pencaharian lainnya adalah sebagai 
penghasil pinang. Hampir semua keluarga Desa Sungai Bemban memiliki dan rata-rata 
mengerjakan 1-2 jenis produk pertanian. Umumnya adalah pertanian padi yang 
utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, sedangkan 
produk pertanian lain seperti pinang, kelapa, karet, sagu dan jagung merupakan produk 
pertanian yang menjadi sumber cash income bagi keluarga. Sebagian kecil warga juga 
menghasilkan kopi, namun produk pertanian ini lebih diperuntukkan bagi konsumsi 
rumah tangga karena jumlah yang tidak banyak.   

Informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber menyatakan bahwa sejak 
beroperasinya perkebunan sawit disekitar wilayah desa, hampir semua warga desa 
dewasa, terutama para perempuan, bekerja sebagai buruh harian lepas di dua 
perkebunan besar yang mengelilingi wilayah tinggal mereka. Menurut informasi, 
umumnya warga dari Dusun Karya Bersama dan Dusun Karya Baru bekerja menjadi 
buruh sawit di PT. Rezeki Kencana, sedangkan warga dari Dusun Karya Melati dan Dusun 
Karya Ingin Maju bekerja di PT. Sintang Raya. 

Menurut data Bappeda Kabupaten Pontianak (2008), struktur tanah di wilayah Desa 
Sungai Bemban merupakan dataran pantai dan sungai yang bergabung. Secara umum, 
wilayah Kabupaten Kubu Raya yang terletak di wilayah pesisir barat merupakan bagian 
dari dataran rawa pantai Kapuas. Hampir semua struktur geologis wilayah Kabupaten 
Kubu Raya merupakan endapan alluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak (p. II-9). 
98,64% atau 689,045.14 hektar dari wilayah kubu raya merupakan endapan alluvial dan 
rawa (lumpur, pasir, kerikil dan sisa/bahan tumbuhan). Landform Aluvial di wilayah Kubu 
Raya dominan terbentuk dari proses aktivitas sungai dengan tipe kelerengan yang 
berbentuk datar. Landform gambut juga ditemukan di wilayah Kubu Raya khususnya di 
wilayah pedalaman sebelah selatan sungai Kapuas (ibid 2008). Karena kondisi struktur 
tanah ini pula, pola pertanian yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sungai Bemban 
secara turun temurun menggunakan sistem pembakaran pada proses pembersihan 
lahan untuk mengurangi tingkat keasaman tanah.  

Kondisi geografis Desa Sungai Bemban yang berada didekat kaki rangkaian Gunung 
Ambawang dan Gunung Pemancing menjadikan wilayah ini memiliki sumber air bersih 
pegunungan yang dimanfaatkan oleh seluruh warga desa sebagai sumber air konsumsi. 
Untuk air mencuci dan kebutuhan lainnya, warga menggunakan air parit (sungai kecil) 
yang mengaliri seluruh wilayah desa. Air parit di desa tersebut merupakan air khas lahan 
gambut yang berwarna coklat bening kehitaman (air coca cola). Keberadaan sumber air 
bersih pegunungan ini membuat Desa Sungai Bemban didatangi oleh warga-warga desa 
lain disekitar Bemban untuk memperoleh air bersih, termasuk warga desa yang berada di 
seberang sungai Punggur Besar (anak Sungai Kapuas) rela untuk menempuh perjalanan 
air dengan membawa ken-ken plastik penampung air untuk memperoleh air bersih dari 
mata air Gunung Ambawang23. Kepala Desa juga menginformasikan bahwa sudah ada 

                                            
22 Menurut perkiraan Kepala Desa Sungai Bemban periode 2013-2019 
23 Observasi peneliti pada tanggal 28 Februari 2014 
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perusahaan air mineral yang tertarik untuk memperoleh akses kepada sumber air 
gunung tersebut.  

Saat ini Desa Sungai Bemban memiliki dua sekolah dasar dan satu sekolah menengah 
pertama (SMP). Untuk pendidikan menengah umum (SMU), anak-anak Desa Sungai 
Bemban umumnya ke kecamatan tetangga (Kecamatan Teluk Pakedai). Untuk keluarga 
yang cukup mampu, akan menyekolahkan anaknya ke Pontianak. Biaya yang dikeluarkan 
untuk menempuh pendidikan SMU cukup besar karena para orang tua di Desa Sungai 
Bemban harus mengeluarkan biaya ekstra bagi tempat tinggal anak-anak mereka di 
lokasi pendidikan. Berdasarkan informasi para narasumber, peneliti berkesimpulan 
bahwa sampai dengan generasi tahun ‘90an, warga Desa Sungai Bemban pada umumnya 
hanya menempuh pendidikan setingkat sekolah dasar, sementara untuk angkatan ‘70an 
kebawah, sekolah merupakan satu kesempatan yang mewah. Sampai dengan tahun 
2010, Desa Sungai Bemban memiliki 2 Sekolah Dasar negeri (jumlah murid 446 orang) 
dan 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama negeri (jumlah murid 99 orang) (BPS Kabupaten 
Kubu Raya 2012).  

 

Sketsa Relasi Jender Masyarakat Melayu Desa Sungai Bemban 

Setidaknya di wilayah dusun Karya Baru yang menjadi titik utama pengambilan data 
primer, sebagian besar warga Melayu dari 100an KK di dusun ini saling terhubung dalam 
hubungan kekerabatan sebagai orang tua, anak, kemenakan, sepupu, besan, cucu dan 
bahkan cicit. Hubungan kekerabatan ini juga tersebar ke tiga dusun lainnya. Namun, 
hubungan kekerabatan ini sepertinya tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam 
ruang pertarungan politik dan ekonomi lokal desa Sungai Bemban. 

Komunitas Melayu di Kalimantan Barat merupakan komunitas Muslim yang patriarkis, 
dan hal ini tidak berbeda di Desa Sungai Bemban. Laki-laki di komunitas ini memperoleh 
ruang di wilayah publik, kepemimpinan keluarga dan masyarakat, serta pengambilan 
keputusan, sedangkan kelompok perempuan Melayu menempati ruang-ruang domestik 
saja. Posisi-posisi dalam struktur pemerintahan Desa Sungai Bemban semuanya 
ditempati oleh laki-laki, sedangkan para perempuan, misalnya istri Kepala Desa dan istri-
istri pejabat desa lainnya, hanya menjalankan fungsi komplemen dari jabatan suaminya, 
misalnya sebagai Ketua PKK dan Posyandu.  

Jika kelompok laki-laki di Desa Sungai Bemban banyak terlibat dalam proses politik dan 
pengelolaan pemerintahan desa, maka kelompok perempuan umumnya hanya terlibat 
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kelompok pengajian dan posyandu. 
Pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat desa adalah pertemuan para laki-laki. Ibu-ibu 
tidak terbiasa dalam pertemuan dan percakapan formal, sehingga mereka menjadi 
sangat kaku (dan bahkan khawatir) saat harus berpartisipasi dalam sebuah pertemuan 
dan pembicaraan yang mereka anggap formal. Dalam beberapa kesempatan disaat 
peneliti berkomunikasi dengan kelompok laki-laki Desa Sungai Bemban, termasuk 
aparatur desa, peneliti menangkap bahwa perspektif maskulin terhadap perempuan 
telah menegasikan pengetahuan dan kapasitas perempuan dengan adanya stererotip-
stereotip yang diterima secara umum tentang perempuan. Perspektif maskulin ini juga 
bahkan menjadi hal yang diterima oleh para narasumber perempuan penelitian ini.  
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Relasi jender yang patriarkis ini juga muncul dalam pola tenurial dan pengelolaan 
sumber daya alam masyarakat Desa Sungai Bemban. Informasi ini akan dijabarkan lebih 
lanjut di sub-bagian berikutnya.  

 

Sistem Tenurial dan Perubahan Tata Kelola Lahan Desa Sungai Bemban Pra-Perkebunan 
Sawit 

Tidak ada catatan tertulis mengenai sejarah keberadaan Desa Sungai Bemban, dari 
tuturan para narasumber, Desa Sungai Bemban pertama kali dibuka oleh warga Melayu 
desa ini, terutama melalui penggalian sungai-sungai kecil secara manual yang menandai 
dibukanya satu wilayah menjadi area pertanian dan pemukiman. Jejak-jejak perintisan 
wilayah ini tercermin dari pemberian nama-nama wilayah di desa ini berdasarkan “parit” 
atau sungai kecil berdasarkan orang pertama yang menggalinya, misalnya Parit Matnur 
yang digali oleh seorang Bapak bernama Matnur ataupun Parit Kancil yang digali oleh 
seorang yang dipanggil Wak24 Kancil. Terdapat juga satu parit yang diberi nama Parit 
Cina25 oleh warga setempat karena wilayah tersebut (dulunya) mayoritas dihuni oleh 
pemukiman warga Tionghoa Desa Sungai Bemban (dan kemungkinan bahwa sungai kecil 
di wilayah itu dibuka oleh warga Tionghoa setempat).    

Dalam komunitas Melayu Desa Sungai Bemban, tanah adalah milik laki-laki. Hal ini 
berkaitan dengan aktivitas perintisan dan pembukaan lahan yang dilakukan oleh laki-laki. 
Aspek ini juga yang kemudian menentukan hak milik terhadap lahan tersebut. Sehingga 
pada periode perintisan lahan, tanah kemudian menjadi hak milik laki-laki. Selanjutnya, 
sebagai akibat dari kultur sosial yang patriarkis, kepemilikan tanah diwariskan kepada 
keturunan laki-laki. Pewarisan tanah adalah hak prerogatif orang tua laki-laki (ayah). 
Umumnya dalam situasi dimana orang tua laki-laki telah meninggal dunia, maka anak 
laki-laki (jika ada) otomatis menjadi pewaris sah tanah miliknya, misalnya, ayah Ibu Esti 
menerima warisan tanah dari ayahnya yang telah meninggal (kakek Ibu Esti). Warisan 
tanah ini dibagi rata oleh ayah narasumber dengan dua saudara laki-lakinya yang lain, 
sedangkan 3 saudara perempuan mereka (bibi narasumber) tidak memperoleh hak waris 
terhadap tanah tersebut. Jalan tengah kemudian diambil dimana Ibu enam bersaudara 
ini (nenek narasumber) menyarankan agar tiga anak laki-laki yang menerima warisan 
tanah mengumpulkan Rp 600,000.- per orang26 (terkumpul Rp 1,800,000.-) dan uang 
yang terkumpul itu diberikan kepada ibu dan tiga saudara perempuan mereka (masing-
masing sekitar Rp 300,000.-) sebagai pengganti karena tidak menerima warisan tanah.   

Walau pada dasarnya, pewarisan tanah adalah hak prerogatif laki-laki, namun pada 
prakteknya saat ini, perempuan juga memiliki kesempatan untuk mewarisi tanah dari 
orang tuanya (jika diberikan), namun praktek yang lazim dilakukan adalah laki-laki yang 
masih menjadi prioritas utama sebagai penerima waris tanah. Kesempatan perempuan 
untuk memiliki warisan tanah dari ayahnya tergantung kepada ayahnya sebagai pemilik 

                                            
24 “Wak” adalah panggilan untuk kakek dalam bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Desa 
Sungai Bemban.  
2525 Nama Parit Cina kemudian diubah namanya menjadi Parit Indonesia, kemungkinan perubahan nama 
ini dilakukan oleh TNI karena pada peta Desa Sungai Bemban yang dibuat oleh Jantop TNI-AD pada 
tahun 1970, nama Parit Cina telah berubah menjadi Parit Indonesia. Indikasi ini diperkuat dengan masih 
digunakannya sebutan “Parit Cina” dalam percakapan sehari-hari (dan bukan Parit Indonesia) oleh warga 
desa sampai dengan hari ini untuk merujuk ke wilayah desa yang dimaksud.   
2626 Tidak ada informasi mengenai harga tanah saat itu.  
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tanah, ataupun anggota keluarga laki-laki dan yang senior (mis. Ibu Imah). Dalam kasus 
orang-tua laki-laki yang telah meninggal, misalnya seperti pengalaman Ibu Mariyah, 
tanah warisan ayah mereka kemudian mereka sepakati untuk diberikan kepada adik 
bungsu perempuan mereka karena saudara-saudara mereka yang lain (terutama yang 
laki-laki) telah mapan dan tidak lagi berdomisili di Desa Sungai Bemban, atau dalam 
kisah Ibu Harmi, beliau dan saudara-saudaranya bersepakat bahwa mereka semua 
memiliki hak akses dan hak guna terhadap tanah yang diwariskan oleh ayah mereka, 
walau hak milik yang sah terhadap tanah tersebut berada pada adik laki-laki Ibu Harmi. 
Demikian juga dengan Ibu Imah yang tanah warisan ayahnya sekarang menjadi hak milik 
adik laki-lakinya yang bungsu, atau dalam penuturan mertua perempuan Ibu Esti, jika 
anak perempuan mendapat lahan seluas 12,5 depa’ 27, maka anak laki-laki akan 
mendapatkan tanah yang lebih luas28. Hal ini dilakukan dengan pemikiran bahwa 
perempuan akan ikut suaminya jika menikah (kemungkinan besar pindah keluar desa 
setelah menikah), sehingga tanah utamanya diwariskan kepada laki-laki.  

Sistem perintisan dan pembukaan lahan baru masyarakat Desa Sungai Bemban dikelola 
oleh tokoh krusial yang disebut sebagai “Kepala Parit”. Jabatan Kepala Parit ini 
merupakan jabatan yang dimiliki oleh orang yang pertama kali merintis wilayah baru 
tersebut dengan menggali dan membuka saluran parit (sungai kecil) baru (pada saat itu, 
secara manual). Kepala Parit memiliki wewenang untuk mengesahkan wilayah baru yang 
dirintis dan dibuka oleh seorang warga. Hanya dengan adanya pengakuan dan 
pencatatan yang dilakukan oleh Kepala Parit, kepemilikan seseorang terhadap lahan yang 
dirintisnya menjadi sah dan tidak bisa diganggu gugat. Posisi Kepala Parit merupakan 
posisi yang diturunkan dan bukan dipilih, misalnya, Kepala Parit pertama untuk wilayah 
Parit Baru adalah Nda’ Capot, yang kemudian diwariskan kepada anaknya, Bapak Jamal, 
yang kemudian sekarang diwariskan kepada anaknya, Bapak Kubal yang baru menjabat 
tahun lalu sejak Pak Jamal meninggal. Menurut salah satu narasumber, Pak Jamal juga 
merupakan salah satu tokoh kunci dalam pelepasan sebagian lahan masyarakat Dusun 
Karya Baru ke perkebunan sawit PT. Rezeki Kencana.    

Proses perintisan lahan baru umumnya dilakukan secara kelompok. Dalam kegiatan 
perintisan lahan baru, para perintis wajib melakukan upacara adat “memberi makan 
kampung” yang pelaksanaannya dipimpin oleh Dukun Kampung. Warga yang melakukan 
perintisan nantinya juga membayar sejumlah uang kepada Kepala Parit agar wilayah 
rintisannya diukur dan disahkan kepemilikannya. Lahan yang dirintis umumnya 
diperuntukan bagi lahan pertanian/perkebunan ataupun lokasi kediaman. Sistem Kepala 
Parit ini tidak menjamin konsistensi terjaminnya kepemilikan seorang warga terhadap 
wilayah rintisannya karena proses dokumentasi Kepala Parit juga tidak bisa diandalkan, 
sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pengolahan terhadap wilayah rintisan tersebut, 
umumnya sebagai lahan pertanian. Lahan rintisan yang kemudian lamban diolah 
berresiko diambil alih oleh warga yang lain. Masalah tumpang tindih kepemilikan di 
wilayah rintisan kemudian menjadi satu persoalan yang terjadi di wilayah desa ini.   

                                            
27 Ukuran panjang yang dipakai oleh masyarakat Melayu Desa Sungai Bemban adalah depa’ atau koyan 
dan anggaʁ. Menurut keterangan salah satu narasumber, anggaʁ sama panjangnya dengan meter 
persegi, namun informasi ini perlu dicek lagi.   
28 Menurut Hukum Islam, perempuan mendapatkan hak waris tanah setengah luasannya dari yang 
diperoleh laki-laki. Namun dalam keterangannya, narasumber tidak menyebutkan seberapa besar 
perbedaan luasan tanah waris yang diperoleh perempuan dan laki-laki Melayu Desa Sungai Bemban.  
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Wilayah Dusun Karya Baru sendiri merupakan wilayah perluasan pemukiman yang mulai 
ramai dihuni sekitar tahun ‘80an. Menurut salah satu narasumber perempuan, pada 
awalnya wilayah yang ramai pemukimannya adalah wilayah pesisir sungai Kapuas yang 
menjadi pusat perdagangan, perlahan-lahan makin banyak keluarga yang pindah dan 
membuka wilayah yang sekarang ini menjadi wilayah Dusun Karya Baru yang berlokasi di 
kaki rangkaian Gunung Ambawang. Ada beberapa kemungkinan alasan perpindahan ini 
terjadi, pertama adalah untuk membuka wilayah pertanian baru sebagai mata 
pencaharian, alasan kedua berkaitan dengan rejim logging yang marak di Kalimantan 
Barat pada tahun ‘70an. Menurut para narasumber, setidaknya sejak tahun 1970an, 
hampir semua laki-laki Desa Sungai Bemban bekerja sebagai loggers atau dalam istilah 
mereka “menggesek kayu”. Pekerjaan “menggesek kayu” ini dilakukan di wilayah Dusun 
Karya Baru yang saat itu digambarkan sebagai “rimba” oleh para narasumber, termasuk 
di rangkaian Gunung Ambawang – Gunung Pemancing yang ditetapkan sebagai wilayah 
Hutan Lindung oleh Kementerian Kehutanan sejak tahun 200329.  

Pada masa itu, sumber pendapatan cash income yang utama bagi masyarakat Bemban 
adalah logging, selain dari karet dan kelapa dalam (atau kelapa tahun), serta hampir 
semua keluarga memiliki sumber pangan beras dari pertanian padi yang mereka kerjakan 
sendiri. Masyarakat desa juga mengusahakan sagu. Harga komoditas yang rendah 
membuat masyarakat Desa Sungai Bemban harus mengerjakan beberapa jenis 
komoditas untuk bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan keluarga (occupational 
multiplicity). Pada saat harga pinang tinggi, masyarakat kemudian juga berramai-ramai 
mengerjakan pinang, demikian halnya dengan komoditas jagung. Aktivitas logging 
mencapai masa puncaknya pada tahun 80-90an dan mulai jauh menurun pada saat 
perkebunan sawit beroperasi di sekitar wilayah desa sejak tahun 2004, karena hutan 
diseputaran wilayah desa kemudian di-landclearing. Pada saat penelitian ini dilakukan, 
masih tersisa beberapa warga laki-laki yang bekerja sebagai penebang kayu, namun 
jumlahnya sudah sangat sedikit, dimana banyak dari para penebang kayu ini kemudian 
berpindah pekerjaan menjadi buruh harian lepas perkebunan sawit.   

Pada awal tahun 2000an, terjadi penebangan kebun-kebun karet secara massal untuk 
diganti menjadi kebun kelapa hibrida. Informasi yang diperoleh dari para narasumber 
sebagian mengatakan bahwa penebangan dilakukan karena umur pohon-pohon karet 
yang sudah tua dan tidak produktif lagi, selain itu, ada penyuluhan mengenai kelapa 
hibrida yang dibarengi dengan pemberian bantuan bibit dan pupuk oleh pemerintah 
kabupaten saat itu. Pertemuan sosialisasi kelapa hibrida ini hanya diikuti oleh warga laki-
laki dan pengambilan keputusan per keluarga untuk penggantian lahan karet menjadi 
kebun kelapa hibrida juga diambil oleh warga laki-laki.  

Dalam kerja pertanian di Desa Sungai Bemban, pembagian tugas secara jender 
dipengaruhi juga oleh jenis komoditas pertanian yang ditanam. Kerja-kerja pertanian 
masyarakat Melayu Sungai Bemban seperti pertanian padi dan karet dominan dikerjakan 
oleh perempuan, sedangkan kerja-kerja logging, perkebunan kelapa dan sagu dominan 
dilakukan oleh laki-laki. Pembagian kerja pertanian dan perkebunan secara jender 
dipengaruhi oleh kekuatan dan ketrampilan fisik yang diasumsikan dimiliki oleh masing-
masing jenis kelamin, misalnya pekerjaan menanam, mengelola dan memanen kelapa 

                                            
29 Proses pengukuhan tata batas melalui SK penetapan Menhut no. 121/Kpts-II/2003. Luas wilayah hutan 
lindung ini adalah 3.370 hektar.  
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yang memerlukan ketrampilan memanjat dan tenaga yang besar dalam pemanenan 
membuat pekerjaan ini dilakukan oleh kelompok laki-laki, sedangkan pekerjaan 
mengolah ladang padi ataupun menoreh karet yang diasumsikan tidak memerlukan 
tenaga yang besar dilakukan oleh perempuan. Penggantian kebun karet menjadi kebun 
kelapa juga berarti peralihan tenaga kerja perkebunan dari perempuan menjadi laki-laki.   

Masyarakat petani Desa Sungai Bemban memiliki sistem kerja gotong royong yang 
mereka sebut dengan “Liling”. Pola kerja secara “Liling” ini bisa dijumpai di berbagai 
masyarakat petani yang ada di Kalimantan Barat dalam sebutan yang berbeda-beda 
tergantung kepada komunitas kultur dan etnis masyarakat petani tersebut. Secara 
umum, pola kerja liling adalah pola kerja dimana masyarakat petani desa Sungai Bemban 
membentuk kelompok-kelompok kerja yang kemudian bersama-sama menyepakati 
jadwal pengerjaan lahan pertanian anggota kelompoknya, terutama untuk proses 
penanaman dan pemanenan. Pola kerja liling diperlukan mengingat luasan lahan 
(biasanya pertanian padi) yang harus dikerjakan oleh si pemilik lahan dan juga waktu 
yang diperlukan untuk menjaga agar kondisi bibit tanaman dan hasil panenan berada 
dalam kondisi yang baik. Proses penanaman padi untuk luasan lahan sekitar 1 hektar 
memerlukan setidaknya 5 sampai 10 orang agar bisa diselesaikan dalam tempo beberapa 
hari. Sementara itu, proses pemanenan memerlukan sedikitnya 10 sampai dengan 15 
orang agar padi dapat segera dipanen dalam rentang waktu sekitar 20 hari. Proses 
pemanenan ladang padi Desa Sungai Bemban menggunakan alat ani-ani atau ketam, 
khususnya untuk varietas padi lokal, sehingga memerlukan ketelatenan dan waktu untuk 
menyelesaikan proses tersebut30. Selain pola liling, banyak petani desa Sungai Bemban 
juga mengupah tenaga penanaman dan pemanenan yang diambil dari sesama warga 
desa, dengan pola pembayaran selama 1 hari kerja dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore.    

Salah satu jejak lain mengenai tingkat adaptasi masyarakat Desa Sungai Bemban 
terhadap perubahan pasar terhadap komoditas (pertanian dan non-pertanian) yang 
bernilai adalah booming rumah walet di Desa Sungai Bemban. Pada sekitar tahun 2010, 
terjadi booming rumah walet di Kalimantan Barat karena harga sarang walet yang sangat 
tinggi saat itu khususnya untuk pasar Cina. Terdapat beberapa rumah walet yang 
tersebar dari wilayah Dusun Karya Baru sampai ke Dusun Karya Melati. Namun, karena 
diperlukan modal besar untuk membuat rumah walet, usaha ini hanya dilakukan oleh 
orang-orang kaya Desa Sungai Bemban, baik yang masih berdomisili di Sungai Bemban 
ataupun yang sudah berdomilisi di Pontianak.  

Saat ini, harga jual tanah di Desa Sungai Bemban melambung tinggi sejak adanya 
perkebunan kelapa sawit. Kesadaran akan tingginya nilai tanah ini juga menyebabkan 
semakin banyak konflik tanah, seperti tapal batas antar desa, dan juga kasus penjualan 
tanah secara illegal di wilayah Desa Sungai Bemban.   

 

 

 

 

                                            
30 Berbeda dengan varietas padi Bimas yang merupakan bibit yang didistribusikan oleh Dinas Pertanian, 
pemanenan varietas padi ini bisa menggunakan sabit, sehingga lebih cepat. Varietas padi Bimas juga 
ditanam di Desa Sungai Bemban, namun tidak sebanyak varietas padi lokal.  
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Kehadiran Perkebunan Sawit di Wilayah Desa Sungai Bemban 

Wilayah Desa Sungai Bemban dikelilingi oleh setidaknya dua perkebunan sawit yang 
besar, PT. Rezeki Kencana dengan perijinan seluas 20,000 hektar (HGU: 7,938.41 hektar), 
dan PT. Mitra Aneka Rezeki dengan perijinan seluas 18,500 hektar (HGU: 12,090.03 
hektar). Perusahaan-perusahaan perkebunan ini merupakan 2 dari 3 perusahaan 
perkebunan yang memiliki konsesi terbesar di Kabupaten Kubu Raya. Secara perijinan, 
keseluruhan wilayah Desa Sungai Bemban menjadi bagian dari wilayah HGU PT. Mitra 
Aneka Rejeki (PT. MAR), seperti yang ditunjukkan oleh peta wilayah Izin Lokasi dan HGU 
perkebunan sawit tahun 2011 dibawah ini. Peta ini dirilis oleh Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.   

 

 

Legenda:  

 

 

 

Gambar 3. Wilayah Desa Sungai Bemban dalam konsesi perkebunan sawit PT. Mitra Aneka Rejeki 
(18,500 ha, status: HGU). Sumber: Peta wilayah perkebunan provinsi Kalimantan Barat 

berdasarkan Izin Lokasi dan HGU tahun 2011, oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
Kalimantan Barat. 

 

 

 

Areal konsesi perkebunan sawit per perusahaan 

Areal hutan lindung 
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PT. MAR dan PT. RK memperoleh ijin operasionalnya pada tahun 2004, yang berarti pada 
masa Kubu Raya masih menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Pontianak.  

Namun sampai saat penelitian ini dilakukan, PT. MAR tidak melakukan proses konversi di 
wilayah Desa Sungai Bemban. Upaya untuk itu pernah dilakukan sekitar tahun 2011 di 
wilayah Parit Kancil yang merupakan bagian dari Dusun Karya Ingin Maju, namun karena 
proses sosialisasi yang tidak transparan, juga ketidakjelasan mengenai pola serta Ganti 
Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang ditawarkan oleh perusahaan, maka pada saat itu 
sebagian warga Parit Kancil (RT.05) kemudian menolak untuk menyerahkan lahannya 
kepada PT. MAR. Informasi ini akan disampaikan dengan lebih terperinci pada sub-bagian 
II.3. Masuknya wilayah Desa Sungai Bemban kedalam wilayah IUP PT. MAR tidak 
diketahui oleh warga maupun aparatur desa saat ini. Salah satu narasumber justru 
mendapatkan informasi tentang hal ini dari manajer perkebunan sawit perusahaan lain 
yang juga tertarik ingin memperluas wilayah perkebunan perusahaannya ke wilayah Desa 
Sungai Bemban. Menurut informasi narasumber dari Desa Ambawang yang wilayah 
desanya juga masuk kedalam wilayah HGU PT. Mitra Aneka Rezeki, pejabat desa sedang 
mengupayakan untuk mengeluarkan wilayah pemukiman dan pertanian masyarakat 
Ambawang dari kawasan HGU PT. Mitra Aneka Rejeki, karena masyarakat tidak bisa 
mengurus sertifikat tanah hak milik pada saat wilayah mereka menjadi bagian dari 
kawasan HGU PT. MAR.   

Dalam laporan Ringkasan Eksekutif AMDAL tahun 2010 oleh PT. Mitra Aneka Rezeki, 
disebutkan bahwa perusahaan perkebunan ini melakukan proses pengurusan perijinan 
dan penyediaan lahan mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, proses kegiatan 
sosialisasi proyek mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2010, proses pembuatan tata 
batas dan pembebasan lahan dari tahun 2006 sampai dengan 2007. Tahap-tahap 
konstruksi untuk pembangunan perkebunan sawit dimulai sejak tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2010, yang termasuk diantaranya pembersihan dan penyiapan lahan serta 
rekrutmen tenaga kerja. PT. Mitra Aneka Rezeki memperoleh perpanjangan ijin lokasi 
berdasarkan Keputusan Bupati No. 244 tahun 2007 (1 Januari 2007) untuk areal lahan 
seluas 18.500 hektar bruto, setelah proses penataan batas kawasan Hutan Lindung dan 
juga areal-areal lain yang dienclave, luasan netto areal PT. Mitra Aneka Rejeki menjadi 
14.060, 69 hektar. Berikut ini adalah tabel Penggunaan Lahan Areal Perkebunan Kelapa 
Sawit PT. Mitra Aneka Rezeki menurut laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan PT. MAR 
tahun 2010 kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kubu Raya.  

 

Tabel 1. Penggunaan Lahan Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra Aneka Rezeki 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persen (%) 

1 Perkebunan 14.060, 69 76 

2 Sawah/Sawah irigasi 2.533,00 14 

3 Lahan Terbuka 499,00 3 

4 Hutan Rawa Sekunder 763,01 4 

5 Pemukiman Penduduk 434,00 2 

6 Transmigrasi 42,00 0,1 
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7 Kebun Rakyat 118,00 0,6 

8 Sempadan Sungai 50,30 0,3 

JUMLAH 18.500,00 100 

Sumber: PT. Mitra Aneka Rezeki (2010) 

 

 

Konflik Desa Sungai Bemban dengan PT. Rezeki Kencana 

Sementara itu di wilayah Dusun Karya Baru, PT. Rezeki Kencana melakukan perluasan 
wilayah operasional kebun sawitnya sampai ke tepi wilayah pemukiman Dusun Karya 
Baru. Walau jika meninjau kepada peta kegiatan perkebunan (lihat peta 2.), area ijin 
lokasi maupun HGU PT. Rezeki Kencana tidak mencapai wilayah Desa Sungai Bemban dan 
hanya berada pada Dusun Sungai Deras yang sudah termasuk wilayah kecamatan yang 
berbeda (Kecamatan Teluk Pakedai). Data ini juga ditunjukkan oleh Peta Hasil Telaahan 
Areal Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit untuk PT. Rezeki Kencana yang dikeluarkan 
oleh Pemda Kabupaten Kubu Raya (PT. Rezeki Kencana 2011). PT. Rezeki Kencana 
memperoleh ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan di wilayahnya sekarang pada masa 
Kabupaten Kubu Raya masih menjadi bagian dari Kabupaten Pontianak.  

Pemerintahan Kabupaten Pontianak, dalam hal ini Bupati Drs. Cornelius Kimha, M.Si., 
mengeluarkan  ijin lokasi untuk PT. Rezeki Kencana dengan Keputusan Bupati No. 
400/07-IL/2002 yang ditetapkan pada bulan Oktober 2003. Surat keputusan ini 
menyatakan memberikan ijin lokasi kepada PT. Rezeki Kencana diatas tanah seluas  ± 
20.000 hektar bruto, yang terletak di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Teluk Pakedai di 
Kabupaten Pontianak. Ijin lokasi ini berdasarkan ijin prinsip dari Bupati Pontianak No. 
503/1359.A/H-BAPPEDA bertanggal 15 September 2002. Luasan areal ijin lokasi 
dinyatakan tercantum dalam Peta Lokasi Tanah yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Surat Keputusan tersebut. Surat Keputusan ini tidak menyebutkan 
wilayah desa-desa yang masuk kedalam luasan areal ijin lokasi31. Setelah itu, pada tahun 
2004, Ijin Usaha Perkebunan PT. Rezeki Kencana dikeluarkan oleh Bupati Pontianak (Drs. 
H. Agus Salim, MM) dengan nomor surat 503/1237/II-Bappeda di wilayah yang sama 
(Kecamatan Kubu dan Teluk Pakedai) dengan luas areal yang ditulis “Diatas cadangan 
lahan 20.000 Ha”32. Surat persetujuan IUP ini juga mencantumkan beberapa poin 
tentang ketentuan/kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dari 
beberapa poin tersebut, ada dua hal yang makalah ini ingin soroti, yaitu mengenai poin 
penyelesaian hak atas tanah yang dihimbau untuk dapat dilakukan selambat-lambatnya 
2(dua) tahun sejak diterbitkannya persetujuan Izin Usaha Perkebunan, serta poin 
mengenai melengkapi dokumen AMDAL oleh perusahaan. Dalam surat persetujuan IUP 
ini, nama desa-desa yang masuk kedalam wilayah IUP juga tidak tercantum, selain itu, 
Peta Lokasi Tanah juga tidak lagi disebutkan sebagai bagian dari surat persetujuan ini.  

PT. Rezeki Kencana memulai proses sosialisasi di Desa Sungai Bemban pada tahun 2004. 
Ditahun yang sama, perusahaan tersebut mulai melakukan proses land-clearing, 

                                            
31 Lihat PT. Rezeki Kencana (2011) Revisi Ringkasan Eksekutif: Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa 
Sawit PT. Rezeki Kencana 
32 Lihat Ibid (2011) 
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termasuk di areal hutan yang berada di tepi wilayah pemukiman Dusun Karya Baru. 
Areal-areal yang dibersihkan oleh pihak perusahaan terdiri dari areal hutan dan juga 
areal pertanian yang dikelola oleh beberapa warga Dusun Karya Baru. Besaran areal 
yang diklaim sebagai bagian dari wilayah Desa Sungai Bemban tidak jelas karena tidak 
ada data pengukuran yang akurat untuk luasan wilayah tersebut. Selain itu juga 
terkendala oleh persoalan konflik tapal batas desa yang belum selesai antara Desa 
Sungai Bemban (Kecamatan Kubu) dan Desa Sungai Deras (Kecamatan Teluk Pakedai). 
Namun, oleh beberapa warga yang melakukan advokasi untuk memperoleh bagi hasil 
dari PT. Rezeki Kencana untuk warga Desa Sungai Bemban, mereka menyatakan bahwa 
perusahaan beroperasi di areal Desa Sungai Bemban seluas 3,000 hektar33. Metode 
pengukuran yang digunakan untuk menyebutkan luasan areal ini juga tidak jelas. Saat ini 
luasan lahan perkebunan yang hasil panennya diserahkan kepada Desa Sungai Bemban 
untuk dibagikan kepada tiap KK di desa ini adalah 127,7 hektar. Proses pembersihan 
areal penanaman menggunakan tenaga pekerja dari para warga laki-laki Desa Sungai 
Bemban yang telah berpengalaman bekerja sebagai penebang kayu.  

Sementara itu, skema perkebunan yang ditawarkan oleh PT. Rezeki Kencana adalah 
sistem bagi hasil 70:30, dimana perusahaan memperoleh 70% dari hasil panen, dan 
pemilik lahan memperoleh 30% dari hasil panen. Sistem bagi hasil ini diterapkan dalam 
skema kemitraan dimana perusahaan menjadi pengelola lahan, sementara kepemilikan 
lahan masih tetap dalam kepemilikan pemilik lahan yang bersangkutan34. Pola 
manajemen kemitraan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 
98/Permentan/OT.140/9/2013. Dalam pola ini, koperasi menjadi representasi resmi 
warga desa yang menjadi peserta pola kemitraan, dimana Ketua Koperasi bertindak 
sebagai komunikator langsung dengan pihak perusahaan. Untuk perkebunan sawit PT. 
Rezeki Kencana, koperasi yang bermitra dengan perusahaan perkebunan ini adalah 
Koperasi Mitra Kencana untuk wilayah Desa Sungai Deras dan KSU Anugerah Raya untuk 
wilayah Desa Sungai Bemban. 

Pertemuan dengan warga untuk sosialisasi dilakukan secara formal yang dihadiri oleh 
tokoh-tokoh masyarakat (laki-laki) dan juga pejabat desa saat itu. Selain itu, aparat desa 
mulai dari Kepala Desa sampai dengan Ketua RT juga melakukan pendekatan secara 
pribadi kepada keluarga-keluarga untuk proses penyerahan lahan. Menurut para 
narasumber, sebagian pemilik tanah yang menyerahkan lahannya memperoleh 
penggantian dalam bentuk pembayaran secara cash atau memperoleh lahan pengganti, 
namun ada pemilik lahan yang sampai hari ini masih belum memperoleh ganti rugi 
terhadap lahannya dalam bentuk apapun, dan ada kasus dimana pemilik tanah yang 
memiliki beberapa bidang tanah di lokasi operasi kebun memperoleh ganti rugi untuk 
sebagian tanah miliknya, namun untuk beberapa bidang tanah yang lain masih belum 
memperoleh ganti rugi sampai hari ini. Dari informasi yang diperoleh dari para 
narasumber, proses penyerahan lahan dilakukan tidak secara langsung antara pemilik 
lahan dengan perusahaan perkebunan, namun melalui perantara, misalnya Ketua RT, 
Kepala Desa, ataupun warga biasa lain yang bertindak sebagai penghubung (atau calo?). 
Demikian juga dengan proses pembayaran terhadap lahan yang diserahkan. Para 

                                            
33 Lihat http://www.antarakalbar.com/berita/308303/masyarakat-kubu-raya-pertanyakan-sistem-bagi-
hasil-perkebunan, akses 20 Januari 2014 
34 Informasi narasumber dari Bagian Perkebunan, Dinas Pertambangan Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Kubu Raya  
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narasumber umumnya tidak berkomunikasi langsung dengan staff perusahaan yang 
berwenang, tapi melalui perantaraan pejabat desa ataupun perantara.    

Para pemilik lahan yang belum dan tidak mendapatkan penggantian atas lahan mereka 
menjadi resah, namun mereka tidak secara langsung melakukan upaya untuk menuntut 
dan berkomunikasi langsung dengan perusahaan, melainkan melalui para pejabat desa 
yang kemudian tidak memperoleh respon yang berarti. Menurut para narasumber, upaya 
advokasi yang pertama dilakukan secara terbuka oleh beberapa warga laki-laki pada 
tahun 2010 adalah untuk memperoleh pembayaran bagi hasil. Dalam artikel terkait 
disebutkan bahwa sejak perkebunan panen mulai bulan April 2010 sampai dengan 2012, 
warga Desa Sungai Bemban belum mendapatkan bagi hasil dari perusahaan35. Upaya 
advokasi ini muncul karena salah satu anggota dari kelompok yang melakukan advokasi 
memperoleh informasi tentang keberadaan bagi hasil untuk peserta perkebunan karena 
yang bersangkutan memperoleh pembayaran tak terduga dari Ketua Koperasi Mitra 
Kencana36 saat itu. Pembayaran tersebut diberikan dalam posisinya sebagai Bendahara 
TPK Mitra Kencana, dimana posisi tersebut juga baru diketahui oleh yang bersangkutan 
pada saat yang sama.37 

Upaya advokasi yang dilakukan oleh kelompok ini adalah dengan mendatangi humas 
perusahaan dan juga aparat desa yang berwenang, termasuk ke Komisi A DPRD 
Kabupaten Kubu Raya38. Pada saat ini, jumlah warga laki-laki yang melakukan advokasi 
sekitar 20an orang. Upaya advokasi itu kemudian membuahkan hasil dibentuknya TPK 
kedua pada tahun 2012 dan TPK ini mulai mendistribusikan bagi hasil yang pertama 
kepada semua warga Desa Sungai Bemban (per KK). TPK kedua aktif selama sekitar 5 
bulan dan bisa memberikan bagi hasil sejumlah Rp 80 ribu sampai dengan Rp 97 ribu per 
KK. Setelah bulan kelima, TPK ini kemudian dibekukan oleh aparat desa saat itu karena 
TPK menolak permintaan untuk meningkatkan uang bagi hasil bagi para aparat desa. 
Kemudian aparat Desa Sungai Bemban saat itu membentuk KSU Anugerah Raya (Badan 
Hukum no. 214/BH/XVII.14 (2012)) dimana Ketua Koperasinya adalah mantan Kepala 
Desa yang menjabat saat perusahaan melakukan sosialisasi pertama. KSU baru ini 
mengambil alih proses bagi hasil dan juga komunikasi dengan perusahaan. KSU Anugerah 
Raya melanjutkan proses bagi hasil yang diperuntukkan semua warga desa namun 
jumlah yang diterima per KK menjadi berkisar Rp 7 ribu sampai dengan Rp 30an ribu. 
Menurut narasumber, jumlah ini menjadi sangat berkurang karena ada pendapatan bagi 
hasil yang diberikan kepada investor lahan dari luar Desa Sungai Bemban. Hal ini karena 
ada lahan-lahan desa yang dijual oleh pemdes lama kepada orang luar dengan jumlah 
lebih dari 200an hektar. Lahan yang dijual ada di tepi-tepi kampung yang juga termasuk 
wilayah hutan. Jumlah bagi hasil yang berkurang jauh menjadi permasalahan dan 
pembicaraan sebagian besar warga Desa Sungai Bemban.    

Karena kewenangan pembentukan koperasi dan pengelolaannya adalah wewenang 
aparat desa, maka pada tahun 2012, beberapa warga yang melakukan advokasi bagi hasil 

                                            
35 Lihat http://www.antarakalbar.com/berita/308303/masyarakat-kubu-raya-pertanyakan-sistem-bagi-
hasil-perkebunan, akses 20 Januari 2014 
36 Ketua Koperasi yang saat itu menjabat, saat ini adalah juga seorang pengusaha dan politikus tingkat 
kabupaten.  
37 Wawancara narasumber tanggal 23 Februari 2014 
38 Lihat http://kuburayamandiri.blogspot.com/2013/01/diduga-hutan-rakyat-dijual.html, akses 20 Januari 
2014 
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kemudian memutuskan untuk menggunakan strategi pengambilalihan kepemimpinan 
desa melalui proses pemilihan Kepala Desa Sungai Bemban yang baru. Hal ini 
dimungkinkan karena sejak tahun 2010, Desa Sungai Bemban mengalami kekosongan 
kepemimpinan Kepala Desa dan juga beberapa aparat desa karena tersangkut praktek 
penyelewengan kekuasaan yang menyebabkan beberapa pimpinan desa ini 
dipenjarakan, termasuk mantan Kepala Desa yang saat ini menjabat sebagai Ketua KSU 
Anugerah Raya. Upaya kelompok advokasi dilakukan dengan mendesak Bupati Kubu Raya 
untuk memberikan keputusan tentang proses pemilihan Kepala Desa Sungai Bemban 
yang baru. Setelah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), 10 bakal calon 
kemudian mendaftar untuk mengikuti proses pemilihan. Proses verifikasi bakal calon 
kemudian dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang membidangi 
Pemerintah Desa yang menghasilkan 8 bakal calon. Jumlah ini kemudian masih harus 
disaring oleh tim PPKD di tingkat desa, namun karena konflik politik dan kekuasaan yang 
berlangsung di tingkat desa, sampai pertengahan 2013, tim PPKD masih belum 
mengeluarkan keputusan mengenai waktu pemilihan. Akhirnya kelompok advokasi 
kembali melakukan upaya dengan menemui Bupati pada bulan Juni 2013 yang 
menghasilkan instruksi Bupati yang menetapkan tanggal pemilihan kepala desa Sungai 
Bemban. Akhirnya pada bulan Juli 2013, pemilihan Kepala Desa Sungai Bemban 
dilaksanakan. Pada saat itu, terdapat 5 calon Kepala Desa yang bertarung dalam 
pemilihan dari 8 bakal calon setelah adanya pengunduran diri dari beberapa bakal calon. 
Kepala Desa Sungai Bemban periode 2013-2019 yang kemudian terpilih adalah Kepala 
Desa yang diusung oleh Kelompok Advokasi.   

Pada saat penelitian ini dilakukan, pemerintahan baru Desa Sungai Bemban baru 
terbentuk dan bekerja selama 4 bulan. Beberapa agenda yang dijanjikan kepada warga 
untuk diselesaikan oleh pemerintah baru ini antara lain adalah persoalan konflik tapal 
batas desa yang berdampak kepada jumlah bagi hasil perkebunan PT. Rezeki Kencana, 
demikian juga dengan persoalan pemilik tanah yang belum menerima ganti rugi dari 
perusahaan. Kedua persoalan ini masih berproses dengan sangat lambat pada saat 
penelitian dilakukan. Selain kedua persoalan diatas, pemerintah desa yang baru 
kemudian melakukan advokasi untuk warga desa yang menjadi Buruh Harian Lepas (BHL) 
atau Pekerja Harian Lepas (PHL) di PT. Rezeki Kencana. Ada empat tuntutan yang 
disampaikan kepada perusahaan, yaitu, pembayaran upah yang disesuaikan dengan 
upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 1,399,000.-, pengangkatan status pekerja 
dari BHL menjadi Pekerja Harian Tetap (PHT), pengadaan mess bagi pekerja dan 
pemberian tali asih dari perusahaan kepada pekerja yang terhitung bekerja dari tahun 
2004 sampai dengan 2012. Pemberian tali asih yang dimaksud adalah pembayaran 
pesangon bagi buruh harian lepas perkebunan sehubungan dengan pengambilalihan 
(take over) kepemilikan dari pemilik lama (pengusaha nasional) ke Ju Lung Group39 asal 
Cina. Menurut para narasumber, take over PT. Rezeki Kencana terjadi pada bulan Januari 
2014. Tuntutan pembayaran “tali asih” atau pesangon ini dilakukan karena beberapa 
warga desa (yang juga buruh di perkebunan) kemudian mengetahui bahwa beberapa 
staff manajerial perusahaan menerima pembayaran pesangon ini. Proses advokasi ini 
melibatkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya40. Saat ini, 

                                            
39 Ju Lung Group juga memiliki lahan perkebunan sawit di Kalimantan Timur dan Sumatera.  
40 Lihat http://pontianak.tribunnews.com/2014/01/06/pt-rk-janji-penuhi-empat-tuntutan-pekerja, akses 3 
Feb 2014 
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dari empat tuntutan yang disampaikan, tuntutan mengenai pembayaran upah 
berdasarkan UMK telah dipenuhi oleh perusahaan, sementara sampai proses 
pengumpulan data lapangan penelitian ini selesai dilakukan, tiga tuntutan yang lain 
masih belum dipenuhi dan berproses.  

Sementara itu, proses take over atau perubahan kepemilikan PT. Rezeki Kencana tidak 
diketahui oleh Dinas terkait di Kabupaten Kubu Raya, karena menurut narasumber dari 
dinas terkait, proses take over atau perubahan kepemilikan satu perusahaan perkebunan 
merupakan proses bisnis internal dunia usaha yang tidak terkait kewenangan dinas. 
Dinas pemerintahan terkait biasanya baru mengetahui informasi pergantian kepemilikan 
setelah proses tersebut telah selesai, misalnya saat pemilik baru memerlukan informasi 
untuk pembuatan laporan perusahaan kepada instansi tersebut.  

 

Persoalan Tapal Batas Desa Sungai Bemban-Kecamatan Kubu dengan Desa Sungai Deras 
– Kecamatan Teluk Pakedai 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama pejabat desa saat ini adalah belum 
selesainya tata batas antara Desa Sungai Bemban dengan desa tetangganya, Desa Sungai 
Deras yang masuk dalam wilayah kecamatan yang berbeda dengan Desa Sungai Bemban. 
Menurut Camat Kubu yang menjabat saat penelitian ini dilakukan, persoalan tapal batas 
antar desa ini telah berlangsung lama dan menjadi menghangat setelah masuknya 
perkebunan kelapa sawit. Persoalan tata batas desa menentukan luas areal lahan desa 
yang diambil-alih oleh perkebunan sawit PT. Rezeki Kencana yang juga berarti 
menentukan jumlah besaran bagi hasil dari perusahaan perkebunan yang bisa diperoleh 
desa. Menurut Kepala Desa Sungai Bemban yang saat ini menjabat, terjadi perubahan 
tapal batas desa pada tahun 2006 yang prosesnya tidak jelas untuk warga desa, 
termasuk aparat pemerintahan Desa saat ini. Perubahan tapal batas ini mengambil 
sebagian lahan wilayah Desa Sungai Bemban jika dilihat berdasarkan Peta Jantop TNI-AD 
tahun 1970. Pada tahun 2006, terdapat peta wilayah dengan batas-batas wilayah desa 
yang baru yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Deras dan Pemerintahan 
Kecamatan Teluk Pakedai, Kepala Desa Sungai Bemban dan Pemerintahan Kecamatan 
Kubu. Kepala Desa Sungai Bemban saat ini tidak mengetahui bagaimana proses 
penentuan tapal batas ini dilakukan. Kewenangan penentuan tapal batas desa yang 
berada pada level batas kecamatan ini terdapat pada Pemerintahan Kabupaten Kubu 
Raya. Masalah tapal batas ini pula yang menjadi salah satu sumber konflik antara Desa 
Sungai Bemban dengan PT. Rezeki Kencana karena berdampak kepada kesempatan 
perusahaan untuk mengklaim bahwa mereka tidak memiliki konsesi di wilayah Desa 
Sungai Bemban (ditunjukkan dari peta konsesi PT. Rezeki Kencana), walau secara faktual, 
wilayah perkebunan sampai ke daerah pemukiman warga Desa Sungai Bemban, yang 
berdampak kepada jumlah dana bagi hasil dari perusahaan untuk Desa Sungai Bemban. 

 

Konflik warga Parit Kancil – RT. O5- Dusun Karya Ingin Maju dengan PT. Mitra Aneka 
Rejeki 

Pada sekitar awal tahun 2012, PT. MAR melakukan sosialisasi di wilayah Dusun Karya 
Ingin Maju. Menurut narasumber, pertemuan sosialisasi dilakukan oleh perusahaan 
dengan rekomendasi dan bantuan beberapa pejabat desa yang menjabat pada periode 
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tersebut. Luasan lahan di RT. O5 sekitar 100 hektar yang didominasi oleh kebun sagu 
masyarakat dan pertanian padi. Wilayah ini memiliki sekitar 50an orang pemilik lahan 
dan berada di tepi Sungai Kapuas. Pada proses sosialisasi, sebagian dari pemilik lahan ini 
sudah menyetujui untuk menyerahkan lahan dan mengikuti skema yang ditawarkan oleh 
PT. MAR.  

Diinformasikan bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan procedural dalam proses 
sosialisasi tersebut, antara lain, bahwa Kepala Dusun yang melakukan negosiasi dan lobi 
dengan perusahaan saat itu adalah Kepala Dusun Karya Melati yang tidak memiliki 
otoritas kelola administratif terhadap wilayah RT. O5 yang merupakan wilayah Dusun 
Karya Ingin Maju, dan bahwa pada pertemuan sosialisasi tersebut, MoU antara 
masyarakat dengan perusahaan sudah disusun oleh perusahaan dan semua pejabat desa 
yang berwenang telah menandatangani MoU kecuali Kepala Dusun Karya Ingin Maju 
dengan Kepala RT. O5 saat itu. Dalam MoU, poin mengenai sistem bagi hasil 70:30 antara 
perusahaan dan masyarakat juga telah tercantum. Pada saat sosialisasi, sekitar 60% 
pemilik lahan yang terkait tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena tidak diundang 
dan tidak tahu. Selain itu, sistem Ganti Rugi Tanam Tumbuh dari perusahaan untuk 
masyarakat juga tidak jelas dan cara penyerahan lahan dilakukan (oleh aparat desa saat 
itu) hanya berdasarkan data, tidak disertai dengan bukti surat tanah.   

Menurut keterangan narasumber yang dipercayakan oleh para pemilik lahan sebagai juru 
runding warga RT.05 dengan PT. MAR, sosialisasi resmi yang dilakukan oleh perusahaan 
hanya diadakan satu kali, sementara pertemuan langsung antara juru runding dengan 
perusahaan dilakukan sekitar tujuh kali. Perusahaan pada awalnya berkeras agar Dusun 
Karya Melati yang mengelola perjanjian pengelolaan kebun sawit di RT. 05, namun 
kemudian menyerah setelah ditunjukkan kopi surat-surat tanah, termasuk surat tanah 
secara adat yang menunjukkan kepemilikan warga Dusun Karya Ingin Maju terhadap 
lahan yang ditargetkan. Juru runding ini dipilih karena dia dan kerabatnya merupakan 
pemilik lahan mayoritas di wilayah RT. O5. Informasi lain yang diperoleh juru runding 
adalah bahwa PT. MAR sudah membayar pajak HGU untuk wilayah RT. O5 Parit Kancil. 
Informasi ini diperoleh dari staff lapangan perusahaan perkebunan sawit yang lain yang 
juga tertarik untuk melakukan ekspansi ke wilayah tersebut. Staff lapangan perusahaan 
ini menyarankan agar warga bisa membuat pernyataan bersama untuk bergabung 
dengan perusahaannya jika memang tertarik.  

Juru runding RT. 05 menyatakan bahwa pada dasarnya warga pemilik lahan 
menginginkan agar Surat Pernyataan Tanah (SPT) di wilayah mereka dibereskan terlebih 
dahulu karena rata-rata lahan yang dikelola masih belum memiliki SPT. Dengan kejelasan 
SPT, maka proses penyerahan lahan kepada perusahaan juga akan lebih jelas secara 
hukum. Selain itu, lahan-lahan produktif perlu diidentifikasi dan perusahaan perlu 
memperjelas skema Ganti Rugi Tanam Tumbuh terhadap lahan warga. Hal ini karena 
warga RT. 05 tidak ingin mengulang kasus konflik yang dialami oleh Dusun Karya Baru 
(Bemban Barat) dengan PT. Rezeki Kencana. Mereka belajar banyak dari kasus konflik 
tersebut yang menyangkut tapal batas desa dan lahan yang tidak jelas, demikian juga 
sistem bagi hasilnya.  

 

 



III.  
Tuturan Perempuan Melayu Sungai Bemban 

 

 

Siapa Saja Mereka41 

Beberapa perempuan Desa Sungai Bemban telah berbaik hati untuk berbagi cerita 
kehidupan mereka, keluarga dan warga desanya untuk penelitian ini. Mereka adalah Ibu 
Harmi (41 tahun), ibu 4 putri dan 3 cucu, yang adalah seorang petani dan buruh sawit 
(dan tentu saja ibu rumah tangga). Suami Ibu Harmi baru saja diangkat dan telah 
menjabat sebagai Ketua RT 14 selama 4 bulan saat pengumpulan data lapangan 
dilakukan. Narasumber berikutnya adalah Lestari (19 tahun) yang adalah anak 
perempuan kedua Ibu Harmi. Lestari adalah seorang ibu muda dengan seorang anak laki-
laki berumur 9 bulan. Lestari menikah pada umur 18 tahun, umur pernikahan yang 
umum untuk anak perempuan Melayu Desa Sungai Bemban, sampai dengan hari ini. 
Lestari bersama suami dan anaknya saat ini masih tinggal bersama di rumah orang 
tuanya (Ibu Harmi dan suami). Lestari merupakan representasi generasi ’90 Desa Sungai 
Bemban.  

Ibu Sariah (48 tahun) dan Rahma (23 tahun) yang adalah menantu Ibu Hamidah sama-
sama bekerja sebagai buruh sawit. Rahma bersama suami dan anaknya tinggal bersama 
Ibu Sariah. Suami Umi (putra Ibu Hamidah) juga bekerja sebagai buruh kebun sawit PT. 
Rezeki Kencana. Narasumber selanjutnya adalah Ibu Mariyah (sekitar 40 tahun) dan putri 
bungsunya, Ibu Sari (27 tahun). Ibu Mariyah adalah seorang Dukun beranak yang populer 
di Desa Sungai Bemban. Beliau juga adalah seorang petani ladang padi. Ibu Sari bekerja 
sebagai buruh harian lepas di PT. Rezeki Kencana dan juga seorang petani ladang padi. 
Tanah pertanian yang dikerjakan oleh ibu dan anak ini adalah tanah pertanian yang 
mereka sewa dari kerabat mereka yang juga warga desa Sungai Bemban. Ibu Sarma (39 
tahun) juga berbagi cerita tentang dinamika hidup di Desa Sungai Bemban sebagai 
seorang ibu dari 6 orang anak dan sebagai petani, juga buruh sawit.  

Beberapa narasumber perempuan lain juga berbagi cerita singkat tentang kehidupan 
mereka sebagai buruh sawit, petani, dan juga tentang dinamika kehidupan masyarakat 
Melayu Desa Sungai Bemban. Mereka adalah Ibu Sahadah (sekitar 40an tahun42), Ibu 
Safitri (41 tahun), Ibu Resna (33 tahun), dan Ibu Restu (sekitar 40an tahun), dan Ibu Esti 
(23 tahun).   

 

 

 

 

 

                                            
41 Nama para narasumber adalah anonim 
4242 Ibu Timah menginformasikan bahwa orang tuanya tidak mencatat waktu kelahirannya, sehingga 
beliau tidak mengetahui secara pasti umurnya, demikian juga dengan Ibu Nurhayati.  
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Tuturan Ibu Harmi, Ibu rumah tangga, petani dan buruh sawit, berusia 41 tahun 

 

“Hidup dulu itu sakit, untuk sekolah juga susah, jaman Um dan Lestari, tidak ada 
yang bisa mengasuh, kadang mereka bekerja pinang untuk uang jajan…Kalau 

ingat masa-masa itu, kalau dapat, janganlah anak-anak saya mengalami seperti 
saya. Berat. Anak-anak saya janganlah mengalami seperti saya sakitnya. Biar 

saya yang mengalami, sudah cukuplah, anak jangan mengalami juga.”43 

(Ibu Harmi) 

 

Masa Pra-Sawit 

Ibu Harmi mulai membantu bekerja di ladang orang tuanya sejak umur 9 tahun. Beliau 
sering mengikuti ibunya ke ladang keluarga mereka. Pekerjaan ini masih dilakukan 
sampai sekarang setelah beliau memiliki 4 orang anak perempuan dan 3 cucu. Ibu Harmi 
dan suaminya memiliki satu petak ladang yang dibeli oleh suaminya di daerah 
persawahan Parit Bagong dan satu petak ladang didekat kaki Gunung Bemban yang 
mereka sewa per satu siklus tanam.  

Pada umur 12 tahun (yakni sekitar tahun 1985), Ibu Harmi pernah mengikuti Bapaknya 
“menggesek” kayu di gunung. Menurut ibu Harmi, ada “PT” yang menerima kayu-kayu 
hasil “gesek” masyarakat. “Menggesek” kayu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh laki-
laki. Kayu-kayu hasil gesek juga dijual ke “peraih”44. Menurut Ibu Harmi, sampai sekitar 
tahun 2003, para laki-laki di desa masih banyak yang “menggesek” kayu, namun saat ini, 
hanya tinggal sedikit. Menantu Ibu Harmi adalah salah satu dari sedikit pekerja kayu 
yang masih aktif di Desa Sungai Bemban.  

Pada sekitar umur 15 atau 16 tahun, Ibu Harmi mulai bekerja menoreh karet. Kebun 
Karet yang beliau toreh adalah kebun karet milik orang lain. Pembagian hasil dilakukan 
berdasarkan perhitungan 4:6, dimana pemilik kebun memperoleh 4/10 bagian dari hasil 
torehan, dan Ibu Harmi sebagai penoreh memperoleh 6/10 bagian dari hasil torehan. Ibu 
Harmi mengatakan bahwa harga karet saat itu berkisar antara Rp 175.-/kg. Karet yang 
ditoreh dijual ke toko atau peraih di kampong, dan oleh peraih dijual ke Pontianak 
dengan menggunakan motor air. Sekitar umur 18 tahun, Ibu Harmi berhenti menoreh. 
Pekerjaan menoreh karet dilakukan oleh ibu, sedangkan bapak tidak menoreh.  

Pada umur 19 tahun, Ibu Harmi menikah, dan melahirkan anak pertama setahun 
sesudahnya. Kehidupan pernikahan Ibu Harmi dan suami pada masa anak-anak mereka 
masih balita digambarkan sebagai satu kondisi kehidupan yang sulit. Saat itu, suami Ibu 
Harmi merupakan satu-satunya penyedia sumber pencaharian keluarga dengan menjadi 
pekerja kayu. Ibu Harmi belum bisa melakukan kerja-kerja pertanian karena anak-
anaknya yang masih berumur balita (3-4 tahun). Awal bekerja sebagai pekerja kayu, 
suami Ibu Harmi bekerja dengan mengambil upah dari orang lain atau sebagai buruh 
kayu. Pada masa-masa awal bekerja sebagai pekerja kayu, suami Ibu Harmi bekerja 
dengan secara manual menggunakan gergaji kayu, yang hasilnya juga tidak seberapa. 

                                            
43 Peneliti memBahasaIndonesiakan ucapan dari narasumber yang berdialek Melayu lokal.  
44 “Peraih” adalah middle-man yang mengumpulkan kayu-kayu dari para pekerja kayu di daerah sumber 
(desa) dan kemudian dijual ke konsumen (biasanya di wilayah kota).  
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Pendapatan yang diperoleh dari bekerja kayu diutamakan untuk membeli beras. Kadang 
penghasilan tidak mencukupi untuk membeli beras. Untuk satu keping papan yang bisa 
diperoleh dihargai Rp 1,100.- sampai Rp 1,300.-, harga beras saat itu sekitar Rp 2,500.- 
per kilogram. Masa itu, keluarga Ibu Harmi biasa makan beras yang dicampur jagung 
ataupun ubi, ataupun membuat bubur untuk menghemat beras.  

Menurut Ibu Harmi, wilayah RT 14  dulu masih dikelilingi oleh hutan dan jumlah rumah 
baru sekitar 5-6 buah.Wilayah yang ramai saat itu adalah disekitar pesisir Sungai Kapuas 
yang banyak terdapat toko-toko (warung kecil). Baru sekitar tahun 1990-an, wilayah ini 
mulai ramai dihuni. Ibu Harmi ingat bahwa pada sekitar tahun 2000-2001, ada Excavator 
atau “jumbo” yang masuk ke wilayah dusun untuk melebarkan parit dan menimbun jalan 
menjadi lebih tinggi. Setelah masuknya sawit, jalan di wilayah Parit Baru baru ditimbun 
dengan tanah merah dan diperlebar.    

Setelah berkeluarga, Ibu Harmi tinggal bersama suaminya di rumah mertua 
perempuannya yang berada di wilayah hilir desa, dekat wilayah persawahan masyarakat 
Dusun Karya Baru yang dikenal dengan nama Parit Bagong. Namun, karena Ibu-nya Ibu 
Harmi harus selalu berjalan jauh untuk mencapai kebun karetnya setiap hari, akhirnya 
orang tua Ibu Harmi memutuskan untuk pindah ke wilayah Parit Bagong yang lebih dekat 
ke lokasi kebun karet mereka. Ayah-nya Ibu Harmi kemudian meminta Ibu Harmi 
sekeluarga untuk menggantikan mereka tinggal di rumah tersebut. Akhirnya, ibu Harmi 
sekeluarga pindah dan tinggal di rumah tersebut sampai saat ini. Rumah tersebut 
berlokasi di arah hulu desa, dekat kaki Gunung Pemancingan, dan merupakan wilayah 
administrasi RT. 14 Dusun Karya Baru. Wilayah rumah dan tanah yang Ibu Harmi diami 
merupakan lahan yang dulu dirintis dan diolah oleh Ayah-nya Ibu Harmi. Lahan ini pula 
yang kemudian menjadi sumber sengketa Ibu Harmi beserta saudara-saudaranya dengan 
PT. Rezeki Kencana. 

 

Tentang Kehadiran Perkebunan Sawit 

Sejak pertama kali PT. Rezeki Kencana beroperasi di wilayah Desa Sungai Bemban, yaitu 
tahun 2004, Ibu Harmi telah bekerja menjadi buruh harian lepas untuk perkebunan 
tersebut. Ibu-ibu bekerja sebagai buruh menebas, membuka piringan, pemupukan dan 
penyemprotan. Buruh pembibitan ada direkrut pada saat-saat awal pembukaan kebun. 
Menurut ibu Harmi, dari semua pekerjaan buruh yang dilakukan, buruh pemupukan 
adalah yang terberat. Buruh pemupukan pernah diminta untuk memupuk sampai 
sebanyak 12 karung pupuk dalam satu hari. Sebelumnya hanya berkisar 5 karung pupuk 
dalam satu hari45. 

Menurut Ibu Harmi, “kerja sawit banyak masalah, sedangkan kerja karet dan padi tidak 
ada masalah.” Namun, bekerja di perkerbunan sawit memungkinkan adanya 
gaji/pendapatan tetap. Bagi Ibu Harmi, memiliki pendapatan tetap merupakan solusi 
bagi permasalahan keuangan yang ia hadapi.  

Namun demikian, sesungguhnya kehadiran perkebunan kelapa sawit membawa 
beberapa masalah bagi keluarganya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Ibu Harmi 
adalah diambilnya tanah warisan orang tua ibu Harmi untuk beliau dan saudara-

                                            
45 1 karung pupuk seberat 50 kg dan 1 pohon memakai sebanyak 1,5 kg pupuk. 
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saudaranya yang berada tepat di belakang rumahnya oleh PT. RK. Menurut Ibu Harmi, 
pada awalnya Ketua RT mengabari Ibu Harmi dan keluarganya bahwa PT. RK ingin 
memanfaatkan tanah warisan tersebut untuk wilayah pembibitan saja. Ketua RT-nya 
sendiri saat itu mengatakan bahwa hadirnya perkebunan sawit akan membantu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa Sungai Bemban yang 
saat itu cukup terisolir dan tidak memiliki fasilitas transportasi darat yang memadai. Ibu 
Harmi dan saudara-saudaranya menyetujui untuk menyerahkan lahan mereka kepada PT. 
RK dengan syarat bahwa mereka diberikan lahan pengganti, dan bukan uang 
kompensasi. Namun ternyata, setelah beberapa waktu, wilayah tanah warisan keluarga 
Ibu Harmi kemudian dijadikan lahan kebun sawit permanen dan bukan wilayah 
pembibitan seperti yang sebelumnya diinformasikan. Selain itu, lahan pengganti yang 
diminta juga tidak kunjung diterima oleh Ibu Harmi dan keluarga sampai dengan hari ini. 
Tanah warisan Ibu Harmi dan keluarga ini memiliki panjang 250 m, lebar ±12,5 m yang 
mencapai kaki Gunung Bemban. Lahan itu dulunya diolah sebagai lahan ladang/sawah 
keluarga Ibu Harmi. Tanah yang tersisa yang tidak diambil oleh PT. RK sekitar ¼ hektar.  

Menurut ibu Harmi, permasalahan terletak pada pejabat desa yang membujuk 
masyarakat untuk melepaskan lahan kelola mereka kepada perusahaan. Ibu Harmi 
mencurigai Ketua RT telah menggelapkan lahan pengganti yang disediakan oleh 
perusahaan untuk mereka, karena Ketua RT tersebut kemudian memiliki 2 bidang lahan 
yang cukup besar disisi lain desa yang ditanami oleh Ketua RT tersebut dengan jagung. 
Sementara itu, tanah-tanah tetangga ibu Harmi yang diambil oleh perusahaan mendapat 
pengganti uang sejumlah Rp 10 juta.  

Selain tanah warisan, PT. RK juga menggali tanah merah di satu wilayah kaki Gunung 
Bemban yang juga merupakan wilayah kepemilikan keluarga Ibu Harmi tanpa seijin 
mereka. Tanah merah ini yang kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur 
jalan perkebunan.    

Saat ini, Ibu Harmi masih memiliki sawah/ladang sekitar ±1 hektar di daerah Parit 
Bagong dengan hasil beras yang bisa mencapai 1 ton (tahun 2014). Tanah ini dibeli oleh 
suami Ibu Harmi dan telah memiliki Surat Keterangan Tanah atas nama suaminya. Ibu 
Harmi juga mengatakan bahwa sebelum tahun 2000an, semua proses pekerjaan 
berladang dilakukan secara manual dengan tangan, sehingga pekerjaan berladang itu 
berat, namun setelah ada “racun”/herbisida, pekerjaan berladang menjadi lebih mudah.  

Menurut Ibu Harmi, bekerja sebagai BHL sawit itu memungkinkan untuk mendapatkan 
uang cash secara regular, sehingga memungkinkan untuk kredit motor karena motor 
menjadi alat transportasi penting bagi masyarakat Desa Sungai Bemban karena lokasi 
desa yang belum terakses oleh infrastruktur transportasi yang permanen. Dengan 
menjadi buruh sawit, ibu-ibu juga menjadi memiliki “pekejaan tetap”, karena setiap 
bulan menerima penghasilan tetap. Sebelum ada perkebunan sawit, hasil bumi Desa 
Sungai Bemban, seperti kelapa dijual sekitar 3 bulan sekali, dan pinang dijual sebulan 
sekali, sehingga pendapatan sebelum adanya sawit menjadi tidak tetap. Selain itu, harga 
karet, pinang dan kelapa juga tidak menentu. Selain itu, Ibu Harmi juga mengamati 
bahwa rumah-rumah warga di sekitar dusun menjadi lebih bagus sejak ada sawit.  
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Dampak Kebun Sawit terhadap Tanah Pertanian Setempat 

 

“Belum pernah padi menjadi seperti ini bu, sejak ada 
sawit menjadi seperti ini…Betul apa kata orang, kalau sawit itu 

ada, tanah kita menjadi tidak bagus”46 

(Ibu Harmi) 

 

Ibu Harmi mengeluhkan persoalan hama yang menyerang ladang padinya47 yang terletak 
di kaki Gunung Pemancing-Ambawang. Serangan hama ini semakin mengganas dalam 
waktu 2-3 tahun terakhir. Dalam periode itu, Ibu Harmi pernah mengalami gagal panen 
sekali, dimana hasil padinya hanya bisa diambil sebagian saja. Hama yang menyerang itu 
membuat tanaman padi memerah dan tidak bisa menghasilkan buah. Warga desa 
menyebutnya sebagai hama merah karena mereka tidak mengetahui jenis, nama 
maupun sumbernya sebab hama ini belum pernah mereka jumpai sebelumnya. Obat ulat 
yang selama ini Ibu Harmi gunakan tidak mempan untuk mengatasi serangan hama ini. 
Ibu Harmi mengatakan bahwa baru seminggu yang lalu dia melihat ladangnya dan 
tanaman padinya masih hijau saat itu, namun seminggu sesudahnya, sebagian tanaman 
padinya mulai menjadi kuning memerah dan bahkan sudah ada yang rusak sampai ke 
pangkal akar. Selain hama merah ini, ladang-ladang padi di Sungai Bemban juga 
mengalami masalah serangan hama Bengas, Empangau, Ulat yang menggulung daun 
padi dalam intensitas yang lebih tinggi.    

Menurut Ibu Harmi, dalam kondisi terserang hama, dengan luasan ladang sekitar 0.5 
hektar, hasil panen yang bisa diperoleh diperkirakan hanya sekitar 300-400 kilogram 
ataupun kadang-kadang 500 kilogram. Kalau tidak banyak hama, hasil panen bisa 
mencapai 1 ton. Serangan hama merah itu juga tampak pada ladang padi disebelah 
ladang Ibu Harmi. Menurut ibu Harmi, Desa Sungai Bemban tidak pernah dikunjungi oleh 
petugas dari Dinas Pertanian setempat. Petani di desa ini berusaha sendiri, dan tidak 
pernah mendapatkan penyuluhan tentang hama dari instansi terkait.  

“Sekarang banyak warga yang pusing karena padi kurang bagus. Kalau orang 
disini berladang, tidak harus sampai satu hektar. Hasil dari panen setengah 
hektar saja sudah bisa mendapatkan hasil yang luLestarin, dan sudah lebih dari 
cukup untuk makan. Dulu, dari satu hektar lahan bisa mendapat berton-ton 
padi. Dapat satu ton setengah. Hasil padi di daerah ini bagus bu. Tapi itu lah 
sejak kata orang ada sawit…(hasil padi tidak bagus)” - Ibu Harmi 

 

Keberadaan ladang padi sangat penting bagi keluarga Ibu Harmi karena dengan demikian 
mereka menghemat pengeluaran untuk membeli beras. Harga beras di Desa Sungai 
Bemban saat ini mencapai Rp 9,500.- per kilo. Dalam 5-6 tahun terakhir, Ibu Harmi dan 

                                            
46 Peneliti memBahasaIndonesiakan ungkapan narasumber.  
47 Ibu Harmi dan suaminya menyewa ladang padi ini dari seorang warga dusun yang karena faktor usia, 
tidak mampu lagi mengolah ladangnya. Satu bidang ladang itu disewakan seharga Rp 400,000.-. 
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suami tidak perlu membeli beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh anggota 
keluarga. Kegiatan berladang padi ini dilakukan hampir semua keluarga di Desa Sungai 
Bemban, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Untuk yang menjual, 
saat ini di Sungai Bemban, gabah dihargai Rp 5,000.- per kilogram. Untuk berladang padi, 
Ibu Harmi dan keluarga memperoleh bibit tanaman padi dari hasil padi mereka pada 
tahun sebelumnya. Hasil padi ini mereka simpan untuk kemudian dijadikan bibit pada 
tahun tanam berikutnya. Sebagian besar ladang Ibu Harmi ditanami dengan bibit padi 
lokal yang masa panennya setiap tujuh bulan.  

Hama cemare48 atau kumbang badak juga menyerang tanaman kelapa yang banyak 
diusahakan oleh warga Desa Sungai Bemban, termasuk kebun kelapa yang dikelola oleh 
suami Ibu Harmi. Karena serangan hama ini juga, suami Ibu Harmi berrencana untuk 
mengganti kebun kelapanya menjadi kebun kelapa sawit. Pemikiran suami Ibu Harmi ini 
juga dimiliki oleh warga desa yang lain. Ibu Harmi mengatakan bahwa sudah ada 
beberapa warga desa yang mengganti lahan kebunnya (baik kelapa ataupun jagung), dan 
diganti dengan kelapa sawit. Ada warga desa yang menjual bibit tanaman kelapa sawit. 
Bibit tanaman kelapa sawit dijual seharga Rp 15,000.- per pokok.  

 

Pendukung Ekonomi yang Lain 

Suami ibu Harmi sudah menjadi anggota Credit Union Khatulistiwa Bhakti sejak 5 tahun 
lalu. Ibu Harmi mengatakan bahwa mereka sangat merasakan manfaat dari keanggotaan 
CU tersebut, karena mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka dengan cara 
meminjam di CU tanpa harus meminjam dari tengkulak maupun membebani kerabat 
mereka yang lain. Dengan pinjaman dari CU, Ibu Harmi dan suaminya kemudian bisa 
memperbaiki rumah yang mereka huni, memperbesar dapur dan juga menggunakan 
pinjaman dana dari CU untuk menikahkan anak perempuan kedua mereka, Lestari.  Ibu 
Harmi mengatakan bahwa warga RT. 14 Dusun Karya Baru banyak yang menjadi anggota 
CU dan meminjam dari CU untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk mengembangkan 
usaha produktif mereka. 

 

 

Tuturan Lestari, 19 tahun. Anak kedua Ibu Harmi. Menikah dan memiliki satu putra 
usia 9 bulan 

Pada saat sawit pertama kali masuk, Lestari juga ikut bekerja sebagai pengisi bibit/anak 
pohon di polybag. Saat itu Lestari masih sekolah SD, umur sekitar 9 tahun. Lestari 
mengisi polybag di wilayah pembibitan saat setelah pulang sekolah, sekitar jam 1 siang 
sampai dengan jam 5 sore. Untuk bibit atau anak pohon sawit yang kecil, buruh 
pembibitan dibayar Rp 100.- per polybag untuk anak pohon yang kecil dan Rp 200.- per 
polybag untuk anak pohon yang berukuran lebih besar. Lestari saat itu menjadi buruh 
tidak resmi49 perkebunan untuk pembibitan. Banyak ibu-ibu dan anak-anak yang 
mengerjakan pembibitan. Gaji Lestari langsung dibayarkan kepada Lestari, namun Lestari 

                                            
48 Nama lokal 
49 Buruh yang tidak tercatat ataupun direkrut secara resmi oleh perusahaan untuk menjadi karyawan, 
misalnya melalui proses melamar pekerjaan.  
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sudah lupa jumlahnya. Pada saat awal-awal pembukaan kebun sawit, tidak ada batasan 
umur untuk buruh yang bekerja, tidak seperti sekarang. Setelah pengisian bibit selesai, 
buruh pembibitan pun diliburkan. Setelah pembibitan berhenti, Lestari juga berhenti 
bekerja.   

Sejak dari kecil, Lestari memang telah tertarik untuk menghasilkan pendapatan sendiri, 
karena dia melihat kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan dan harus menghidupi 
jumlah anggota keluarga yang cukup besar. Lestari memiliki 3 saudara perempuan dan 
dia sendiri adalah anak kedua. Lestari mengingat bagaimana saat kanak-kanak dulu, 
orang tua Lestari bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Orang tuanya tidak 
mampu untuk memenuhi semua keinginan-keinginan Lestari. Dalam penuturan Lestari, 
untuk meminta uang jajan saja jarang diberikan. Walau tanpa uang jajan, Lestari tetap 
bersekolah. Jika ibunya memiliki uang, maka kadangkala dia akan diberi uang jajan 
sejumlah Rp 500.-, yang sudah termasuk dalam kategori banyak. Dengan uang jajan ini, 
Lestari bisa memperoleh semangkuk bubur dengan harga Rp 300.-. Saat itu, perkerjaan 
logging Ayah-nya merupakan satu-satunya sumber pendapatan keluarga, dan ibunya 
belum bekerja50. Rumah orang tua Lestari saat itu masih berdinding dan beratap daun, 
dengan model seperti bangsal atau pondok. Atap rumah orang tua Lestari masih terbuat 
dari daun saat Lestari merantau dan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga. Setelah 
pulang kembali ke Sungai Bemban dan mulai bekerja di kebun sawit (tahun 2011). Atap 
rumah baru diganti dengan seng. Seng untuk bahan atap itu dibeli dengan cara kredit, 
membayar cicilan setiap bulan.   

Saat pertama kali Lestari menghasilkan pendapatan sendiri adalah dengan 
membersihkan dan menjual pinang. Dulu, harga pinang murah, per kilonya dijual seharga 
Rp 2,500.- sampai dengan Rp 3,000.-. Lestari mengerjakan pinang yang berasal dari 
pohon pinang ditanam di depan rumahnya. Membersihkan pinang biasanya Lestari 
lakukan dalam waktu satu jam, misalnya dari jam 2 s/d jam 3 siang, diantara waktu 
bermain dengan teman-temannya. Untuk itu, Lestari bisa mendapatkan 2 kilogram 
pinang. Pinang tersebut kemudian Lestari jual ke warung Pak Sehan. Dengan uang itu, 
Lestari bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, misalnya pakaian sekolah, buku dan biaya-
biaya aktivitas sekolah lainnya, misalnya untuk camping sekolah dan lain-lain. Walau 
banyak anak-anak Sungai Bemban yang mengerjakan pinang untuk sekedar memperoleh 
uang jajan, Lestari melihat dirinya berbeda dari teman-temannya yang lain yang tidak 
perlu bekerja sebanyak yang Lestari lakukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya karena 
orang tua mereka lebih mampu. Harga pinang turun naik tidak menentu. Untuk saat ini, 
harga pinang berkisar dari Rp 4,000.- sampai dengan Rp 4,500.- per kilogram. Dulu 
pernah mencapai Rp 5,000.- per kilogram. Cepatnya turun naik harga pinang itu Lestari 
gambarkan dengan saat harga mencapai Rp 5,000.-, sebelum pinang yang dijemurnya 
kering, harga tersebut sudah turun lagi. Dengan adanya pendapatan ini, Lestari tidak 
pernah meminta uang dari orang tuanya.  

Lestari dulu bersekolah di SD yang terletak di Parit Matnur yang memerlukan sekitar dua 
jam berjalan kaki dari rumahnya. Saat itu, jalan di kampung tidak sebesar sekarang, 
kampung belum seramai seperti sekarang dan masih belum ada sawit. Wilayah kampung 
masih dikelilingi oleh hutan yang besar. Biasanya Lestari berangkat dari rumahnya 
menuju sekolah sekitar jam 5:30 pagi dan tiba di sekolah pada sekitar jam 7:30. Kadang 

                                            
50 “Bekerja” dalam artian menghasilkan cash income.  
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Lestari bisa lebih awal tiba di sekolah, namun juga kadang kesiangan. Lestari pulang 
sekolah dan tiba di rumah sekitar jam 12:30 siang. Kegiatan belajar mengajar di SD 
tempat Lestari bersekolah tidak lama, hanya sekitar 2 jam dengan 2 jenis mata pelajaran. 
Pada Hari Jumat, Lestari dan kawan-kawannya bisa pulang sekolah lebih awal lagi. 
Setelah mengenal nilai uang dan memperoleh pendapatan secara kecil-kecilan, Lestari 
mulai lebih tertarik untuk mendapatkan penghasilan dibandingkan bersekolah. Akhirnya, 
pada umur sekitar 10/11 tahun, Lestari berhenti sekolah. Saat itu Lestari telah duduk di 
kelas 5 SD. Lestari kemudian membantu ibunya berladang pada umur 11 sampai sekitar 
15 tahun.  

Lestari sudah melakukan kerja-kerja pertanian padi sejak kecil, mengikuti nenek, ibu dan 
ayahnya menginap di ladang mereka. Karena sering membantu berladang, Lestari 
menjadi paham dengan proses dan cara kerja berladang, mulai dari penanaman, 
merumput, sampai dengan panen. Karena ketrampilan ini pula, Lestari sering diminta 
oleh penduduk lain di desa untuk ikut membantu proses perladangan mereka, yang 
dalam istilah setempat “mengambil upah orang”. Lestari membantu proses perladangan 
padi dan jagung dan upah pertama yang Lestari peroleh saat itu sekitar Rp 13,000.- per 
hari kerja, dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Selama bekerja menjadi buruh tani, Lestari 
pernah menerima upah Rp 15,000.- per hari kerja, yang kemudian naik menjadi Rp 
17,000.- per hari kerja. Saat ini, upah buruh tani di Desa Sungai Bemban dihargai Rp 
20,000.- sampai Rp 25,000.- per hari kerja. Lestari termasuk salah satu anak perempuan 
di Desa Sungai Bemban yang sering membantu kegiatan berladang. Menurut Lestari, 
rata-rata anak perempuan Sungai Bemban jarang melakukan kerja ladang. Sekarang, 
orang tua Lestari memiliki dua bidang ladang padi yang mereka tanami. Satu bidang 
ladang yang di dekat kaki Gunung Pemancing yang mereka sewa dari seorang warga 
mengalami masalah serangan hama.    

Pada umur 16 tahun, Lestari tertarik untuk mengikuti temannya bekerja di Rasau Jaya, 
kota kecamatan Rasau Jaya – Kabupaten Kubu Raya, sebagai asisten rumah tangga. 
Lestari ingin melihat kota dan merasakan kehidupan kota untuk “menambah 
pengalaman”. Namun kemudian Lestari memutuskan untuk kembali ke Sungai Bemban 
karena pekerjaan yang dilakukannya berat, selain harus menghadapi karakter anak 
majikannya yang sulit, selama bekerja sebagai asisten rumah tangga, Lestari juga kurang 
tidur karena pekerjaannya mengharuskan dirinya untuk bangun jam 5 pagi dan bekerja 
sampai dengan sekitar jam 10 atau 11 malam, kadang untuk menemani ngobrol majikan 
perempuannya. Saat kerja sebagai Asisten Rumah Tangga, Lestari jarang membawa HP 
ataupun menelpon keluarganya karena segan dengan majikannya.  

Setelah kembali ke Bemban, pada umur 17 tahun, Lestari melamar menjadi Buruh Harian 
Lepas di PT. Rezeki Kencana melalui seorang mandor bernama Herman yang juga adalah 
warga Bemban. Sesungguhnya yang melamar untuk menjadi buruh sawit itu adalah Ibu-
nya Lestari, namun karena saat diterima untuk bekerja sebagai buruh bertepatan dengan 
musim berladang, Lestari yang menggantikan ibunya untuk bekerja sebagai BHL. 
Pekerjaan BHL yang Lestari lakukan adalah menebas, meracun kelerat (tikus) dan 
memupuk. Gaji BHL Lestari saat itu adalah Rp 36-an ribu per hari yang kemudian naik 
menjadi Rp 46-an ribu. Gaji BHL PT. Rezeki Kencana saat ini adalah Rp 56,000.- per Hari 
Kerja (HK). Pertama kali bekerja sebagai BHL itu sulit, karena Lestari tidak terbiasa 
melakukan kerja menebas. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Lestari di kebun sawit 
saat menjadi BHL adalah menebas, memupuk, meracun klerat (tikus) dan menyensus 
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pohon sawit (yang mati dan yang hidup). Untuk pekerjaan meracun/menyemprot, 
umumnya dilakukan oleh bapak-bapak. Ada ibu-ibu yang melakukan kerja 
meracun/menyemprot, namun tidak banyak. Diantara jenis-jenis BHL tersebut, yang 
tersulit untuk dilakukan adalah pemupukan, dimana setelah sekali pekerjaan memupuk, 
Lestari harus menyelesaikan 5 karung pupuk. Pekerjaan memupuk dilakukan 3 bulan 
sekali. Menurut Lestari, banyak sekali ibu-ibu yang bekerja sebagai BHL kebun sawit, saat 
itu, hanya Lestari dan 2 orang temannya yang lain yang termasuk dalam kelompok 
perempuan muda yang bekerja di kebun sawit. Dibandingkan dengan bapak-bapak, lebih 
banyak ibu-ibu yang bekerja sebagai buruh sawit. Dalam bahasa Lestari, “ramai sekali, 
ada seribuan”. Mereka berasal dari Sungai Bemban ataupun dari desa tetangga, Pasir 
Putih. Dalam sebulan, para BHL umumnya bekerja selama 26 hari.  

Lestari mengatakan bahwa ibunya sendiri sudah bekerja sebagai buruh kebun sawit sejak 
awal kebun itu berdiri, dari “buah biji” (dalam bahasa Lestari), dan Lestari baru bekerja 
sebagai buruh setelah “pohon sawit sudah besar”. Ibu Lestari kemudian sempat 
berhenti, dan baru kembali bekerja sebagai buruh sawit saat menggantikan Lestari yang 
sudah hamil 6 bulan (tahun 2012).          

Sebelum melamar resmi sebagai BHL, Lestari pernah menggantikan tugas ibunya selama 
sehari. Saat itu, tugas yang diberikan adalah memupuk. Lestari harus melakukan kerja 
memupuk dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang dan lokasi yang harus dipupuknya jauh dari 
rumah, sekitar 2 kilometer dengan kondisi semak-semak yang lebat dan tinggi (“setinggi 
kepala” dalam bahasa Lestari). Karena kerja memupuk yang berat, Lestari-pun merasa 
cukup hanya menggantikan kerja ibunya satu hari itu. Selain itu, Lestari juga pernah 
menjadi buruh pemungut berondol. Saat itu umur Lestari sekitar 13/14 tahun. Bekerja 
menjadi pemungut berondol tidak perlu melamar, siapapun yang mau melakukannya, 
langsung mengerjakannya.  1 (satu) karung berondol dihargai Rp 3,500.- sampai dengan 
Rp 4,500.-. Setelah mengumpulkan, kita melapor kepada checker mengenai jumlah 
karung berondol sawit yang kita peroleh. Bayaran yang diperoleh pemungut berondol itu 
berdasarkan jumlah karung yang bisa diperoleh dan Lestari bisa mengumpulkan hingga 
30 karung51 dalam sehari. Bekerja mengumpulkan berondol dilakukan beramai-ramai 
dengan ibu-ibu lain, termasuk anak-anak sekecil kelas 1 dan 2 SD. Mereka suka 
melakukannya karena harganya tinggi saat itu. Laki-laki jarang melakukan kerja 
memungut berondol. Berondol yang dikumpulkan kemudian diserahkan kepada “orang 
mobil”52 (laki-laki) yang mengumpulkan, dijual ke pabrik, yang kemudian mengangkutnya 
ke pelabuhan untuk dimuat kedalam kapal. Lestari memungut berondol hanya disaat 
buah panen banyak, jika tidak ada buah panenan, maka tidak memungut berondol. 
Penghasilan Lestari dari memungut berondol ini bisa mencapai Rp 200,000.- sampai 
dengan Rp 300.000.- per bulan. Lestari hanya bekerja beberapa bulan saja sebagai 
pemungut berondol, kadang memungut di Blok F, Blok G, mengikuti buruh yang panen. 
Biasanya satu orang yang panen, dua orang yang memungut berondol. Para pekerja 
berondol kemudian juga berhenti bekerja pada saat harga berondol mengalami 
penurunan bertahap sampai menjadi Rp 175.- per kilogram. Mereka kemudian ramai-

                                            
51 1 karung isi setengah penuh dengan takaran 2 ember ukuran sedang.  
52 Informasi Lestari, “Orang mobil” ini adalah warga desa Sungai Bemban juga dan bukan orang 
perusahaan. Informasi Lestari, orang-orang perusahaan juga tidak marah dengan para pemungut 
berondol karena orang-orang perusahaan ini masih warga Desa Sungai Bemban. Para pemungut 
berondol juga tidak diintimidasi oleh mandor perusahaan.  
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ramai beralih dan melamar menjadi Buruh Harian Lepas. Saat menjadi pekerja yang 
memungut berondol, Lestari juga sambil bekerja membantu ibunya di ladang saat musim 
menanam. Setelah musim menanam selesai, Lestari kembali bekerja memungut 
berondol sawit. Saat ibunya bekerja di kebun sawit, beliau kadang memberi upah kepada 
Lestari dan neneknya untuk bekerja di ladang, misalnya memberikan uang atau 
membelikan barang yang diinginkan oleh Lestari. Kalau musim merumput, Lestari dan 
neneknya bersama-sama menginap di ladang untuk pekerjaan merumput.  

Menurut Lestari, lebih berat untuk bekerja di kebun sawit daripada di ladang. Kerja di 
ladang terasa lebih santai kalau sudah terbiasa. Selain itu, waktu kerja juga tergantung 
dari diri kita sendiri untuk lambat cepatnya menyelesaikan pekerjaan. Lestari sendiri 
cenderung cepat dalam menyelesaikan pekerjaan ladang sehingga dia bisa melakukan 
kerja yang lain. Pekerjaan perladangan jika dilakukan berramai-ramai akan lebih cepat 
selesai. Untuk ukuran ladang yang luasnya sekitar 1 hektar, jika dilakukan berramai-ramai 
maka hanya memerlukan waktu beberapa hari untuk selesai. Setengah bulan itu sudah 
termasuk lama. Namun tergantung kepada kondisi sungai juga, jika air pasang dan 
merendam wilayah ladang, maka pekerjaan menanam akan lebih lama selesai.  

Lestari sesungguhnya memiliki mimpi untuk membeli motor agar dia bisa menggunakan 
motor itu untuk mengunjungi tempat-tempat yang menarik dan jauh dari tempat 
tinggalnya, sehingga dia tidak perlu lagi menunggu tumpangan dari teman-temannya. 
Cara yang dipikirkannya untuk memperoleh motor itu adalah dengan mengumpulkan 
sejumlah uang dari hasil kerjanya, terutama dari THR sebagai buruh sawit yang dia 
peroleh53, yang kemudian diharapkan akan ditambahkan sisanya oleh ayahnya. Saat itu, 
ayahnya meminta Lestari untuk menunggu setahun sesudahnya, namun setelah setahun 
berlalu, Lestari belum menemukan tanda-tanda akan dibelikan motor. Umur Lestari saat 
itu sudah menjelang 18 tahun, ayahnya kemudian memberi pilihan kepada Lestari 
apakah dia ingin menikah atau memiliki motor. Lestari kemudian memilih menikah 
karena pikirnya, menunggu motor juga tidak kunjung tiba. Pada umur 18 tahun, Lestari 
kemudian menikahi seorang laki-laki yang dikenalnya saat laki-laki itu berkunjung ke 
Desa Sungai Bemban. Saat itu, suami Lestari bekerja sebagai supir mobil pengantar sayur 
di daerah Kampung Arang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Saat ini, umur 
suami Lestari 23 tahun dan tinggal di rumah orang tua Lestari bersama dengan putra 
pertama mereka yang baru berumur 9 bulan. Kampung asal Suami Lestari berada di satu 
dusun pesisir di Pulau Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar-Kabupaten Kubu Raya, yang 
jarak tempuhnya bisa mencapai 1 hari 1 malam dari Desa Sungai Bemban dengan 
menggunakan motor air melewati laut.  

Lestari berhenti menjadi BHL pada saat usia kehamilannya telah mencapai 6 bulan. 
Setelah melahirkan, Lestari memutuskan untuk mengasuh anaknya secara eksklusif 
sampai usia sekolah, sehingga saat ini, suami Lestari menjadi satu-satunya penghasil 
pendapatan bagi keluarga kecil mereka. Suami Lestari juga bekerja sebagai buruh PT. 
Rezeki Kencana yang bertugas men-tally atau mencatat jumlah Tandan Buah Sawit yang 
masuk (ke pabrik?), dan dibayar 1 HK per jam kerja regular, dan 1,5 HK jika bekerja 
lembur. Saat wawancara, suami Lestari sedang bekerja lembur untuk memadamkan area 
kebun yang terbakar di Blok H. Wilayah kebun yang terbakar ini sudah terjadi selama 
seminggu. Kerja tambahan ini dimulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 12 tengah 

                                            
53 Lestari mendapat THR sejumlah Rp 700,000.- saat itu.  
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malam. Untuk itu, suami Lestari dibayar Rp 16,000.- per jam untuk memadamkan api.  

Menurut Lestari, sawit ada manfaatnya, karena sekarang ini mencari pekerjaan itu sulit. 
Andalan untuk mata pencaharian saat ini adalah dari sawit atau berladang. Jika tidak 
bekerja di kebun sawit, maka bekerja di ladang. Ayah Lestari sekarang juga sudah 
menjadi buruh sawit. Sebelumnya Ayah Lestari adalah seorang pekerja kayu yang 
mengambil kayu di sekitar daerah hutan yang mengelilingi Sungai Bemban, termasuk 
sampai ke wilayah gunung. Saat itu, bapak-bapak rata-rata menjadi pekerja kayu. Pada 
saat banyak pembeli, penghasilan dari bekerja kayu cukup untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga. Sekali “nyenso”54 per pesanan, penghasilan yang diperoleh bisa sampai 2 atau 
3 juta rupiah, dan dalam sebulan bisa sering kali nyenso, kerja dari pagi sampai sore. 
Kayu dipesan untuk membangun rumah. Namun sekarang, Ayah Lestari sudah berhenti 
nyenso karena selain kayu yang sudah tidak ada sejak adanya kebun sawit, umur Ayah 
Lestari juga sudah tidak memungkinkan. Selain itu, hanya tinggal 2 saudara Lestari yang 
masih ditanggung oleh Ayah mereka. Sejak adanya sawit, banyak warga dusun yang 
melamar untuk bekerja di kebun sawit. Sedangkan pekerja kayu menjadi sedikit 
jumlahnya. Kalau misalnya tidak ada kebun sawit, suami Lestari mungkin juga akan 
menjadi seorang pekerja kayu.   

Lestari dan suaminya belum memiliki tanah. Mereka ingin memiliki tanah agar bisa 
membangun dan memiliki rumah sendiri dan juga ladang sendiri. Mereka ingin belajar 
untuk mandiri membangun keluarga kecil mereka agar tidak lagi menumpang kepada 
orang tua Lestari. Namun mereka kesulitan karena harga tanah di Sungai Bemban yang 
saat ini sudah melambung tinggi sejak masuknya perkebunan sawit. Untuk 1 kapling 
ladang, harga sekarang sudah mencapai 3 sampai 6 jutaan rupiah. Lestari tidak tahu 
persis berapa besar 1 kapling itu, namun menurutnya 1 kapling itu tidak seberapa 
besarnya. Sekarang ini, banyak orang-orang di Sungai Bemban yang menjual tanah, 
namun pembeli dari wilayah desa sendiri itu tidak banyak, karena tidak mampu. Awal 
mulanya, ada orang membeli tanah untuk dimasukkan ke lahan sawit, katanya agar ibu-
ibu bisa bekerja. Sejak itulah orang-orang di kampung mulai berjualan tanah. Sebelum 
ada perkebunan sawit, tanah di Sungai Bemban “tidak berharga” dan hampir tidak ada 
yang menjual tanah, hanya 2-3 orang saja. Namun saat ini, tanah menjadi berharga. 
Harga jualnya bisa mencapai 10-an juta rupiah untuk satu bidang, selain itu makin 
banyak perkara tanah yang terjadi di Sungai Bemban. Sejak naiknya harga tanah di 
Sungai Bemban dan banyak penduduk yang menjual tanah, rumah-rumah di wilayah 
desa menjadi lebih bagus dan lebih besar, karena hasil penjualan tanah digunakan untuk 
membangun rumah. Karena belum mampu untuk membeli tanah untuk membangun 
rumah, Lestari dan suaminya kemudian ditawari Ayah Lestari untuk membangun rumah 
di belakang rumah kakak tertuanya, karena tanah tersebut adalah milik Ayah Lestari. 
Lestari hanya menginginkan satu rumah sederhana sesuai kemampuan keuangan dia dan 
suami. Rencananya, setelah Lestari bekerja dan memperoleh penghasilan juga, maka 
mereka akan bisa memperbaiki dan membaguskan rumah mereka.     

Impian untuk bisa membeli dan memiliki tanah masih jauh dalam bayangan Lestari, 
karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Lestari dan suami sudah sangat 
pas-pasan. Untuk sehari-hari, Lestari sendiri juga jarang memiliki uang cash. Dari suami 
Lestari, uang bulanan yang bisa digunakan sekitar Rp 600,000.- sampai dengan Rp 

                                            
54 Istilah yang digunakan oleh warga Desa Sungai Bemban untuk kegiatan logging. Dari kata “chainsaw”.  
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800,000.- setiap bulannya. Sedangkan pengeluaran mereka dalam sebulan sudah 
mencapai kurang lebih Rp 800,000.- untuk semua kebutuhan pokok dasar ditambah 
dengan angsuran kredit motor setiap bulannya. Karena itulah, untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangganya, Lestari lebih sering membeli keperluan anak dan 
keluarganya dengan cara nge-bon di toko. Pada hari penerimaan gaji dari perkebunan 
sawit, sebagian besar pendapatan yang dibawa pulang oleh suaminya seketika habis 
untuk membayar bon-bon di warung dan juga membayar kredit motor. Suami Lestari 
mengambil motor 100 cc secara kredit yang dibayarkan dalam tempo 3 tahun, dengan 
uang muka Rp 3,000,000.- dan angsuran sebesar Rp 510,000.- per bulan. Dengan 
besaran pengeluaran ini, kadang Lestari tidak bisa membayar penuh utang yang ada di 
warung setiap bulannya, kadang hanya membayar sebagian saja. Untungnya, kebutuhan 
beras Lestari dan keluarga sudah cukup terpenuhi dari hasil ladang orang tuanya, 
sehingga mereka tidak perlu membeli beras. Dengan bekerja sebagai buruh sawit yang 
menjadi satu-satunya sumber pendapatan yang tetap saat ini, Lestari membayangkan 
jika tidak ada penghasilan dari sawit, keluarga mereka tidak akan bisa makan, karena 
suaminya tidak ada ketrampilan lain. Alternatif terakhir adalah mengandalkan ladang 
dan bekerja sebagai buruh tani.   

Setelah anaknya memasuki usia sekolah, Lestari berrencana akan bekerja kembali 
sebagai buruh sawit dan juga meminjam tanah ladang Ayahnya untuk dia ladangi. Dia 
juga ingin mengambil upah sebagai pekerja ladang padi dan lahan pertanian lainnya 
karena gaji suaminya saja tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan keluarga kecil 
mereka. Lestari juga sudah berrencana untuk pindah dan menginap di pondok ladang 
orang tuanya di Parit Bagong untuk membantu memanen padi sekitar bulan 3 (Maret) 
nanti. Lestari akan meminta neneknya untuk menjaga anaknya yang masih bayi di 
pondok ladang mereka. Kalau ada kesempatan untuk mengambil upah membantu 
pemanenan di ladang orang lain, Lestari akan melakukannya sebagai sambilan saja. 
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Area Riset dan Proses Perubahan Tata Guna Lahan dan Agraria 
Berdimensi Jender serta Krisis Sosial-Ekologis yang Diakibatkan 

 

 

Kebijakan “Pembangunan” Pemerintah Indonesia yang terbaru seperti yang tertuang 
dalam dokumen MP3EI telah merancang bagaimana tiap-tiap provinsi memiliki posisi-
posisi tersendiri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Kalimantan Barat dirancang 
untuk menjadi koridor ekonomi terutama melalui perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini 
didorong oleh perkembangan pasar minyak sawit di tingkat dunia karena kebijakan 
internasional mengenai “biofuel” atau agrofuel dan juga wacana global tentang “green 
energy”.  Pada medio 2000-an terjadi booming ekspansi perkebunan kelapa sawit di 
Kalimantan Barat dan juga beberapa provinsi yang lain. Berdasarkan data yang 
dikemukakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan, 
bahwa 67% luas wilayah Kalimantan Barat telah berada dalam konsesi investasi 
(perkebunan kelapa sawit, tambang dan HTI), yang mana setelah dikurangi kawasan 
konservasi, hanya tersisa wilayah daratan sekitar 1,2 juta hektar yang dapat diakses oleh 
masyarakat. Sementara itu, jumlah luasan areal yang telah berada dalam Izin Usaha 
Perkebunan telah jauh melampaui jumlah luasan areal yang ditargetkan oleh Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat sendiri untuk alokasi perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini 
menimbulkan fenomena yang oleh kelompok masyarakat sipil disebut sebagai “land 
bank” yang berada di tangan investasi karena kepemilikan hak penguasaan lahan yang 
telah menjamin kontrol dan akses eksklusif investasi terhadap lahan-lahan tersebut 
(walau belum diolah).  

Di tingkat nasional, data Kementerian Pertanian per Desember 2012 mencatat bahwa 
total luas perkebunan sawit di Indonesia adalah 9,27 juta hektar, namun menurut WWF 
Indonesia, jumlah luasan riil sudah mencapai sekitar 13,5 juta hektar55. Fenomena ini 
mencerminkan kebijakan dan proses perijinan investasi di tingkat pemerintah / 
pengambil kebijakan yang belum memprioritaskan kegiatan pertanian dan perkebunan 
rakyat, seperti yang dinyatakan secara langsung dan lugas oleh narasumber dari instansi 
terkait bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan prioritas untuk perkebunan yang 
dikembangkan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.  Dalam beberapa wawancara dengan 
para narasumber dari instansi pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya, keberadaan 
perkebunan kelapa sawit dikatakan sebagai alat untuk pembangunan infrastruktur satu 
wilayah kabupaten, selain sebagai pembuka lapangan kerja untuk masyarakat di 
pedesaan yang “tidak memiliki pekerjaan”. Khusus untuk konteks Desa Sungai Bemban, 
dikatakan bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit akan membuka lapangan 
pekerjaan untuk ibu-ibu yang “tidak bekerja”. 

 

 

                                            
55 Lihat http://www.tempo.co/read/news/2013/12/05/090534988/Luas-Kebun-Sawit-Mencapai-13i5-Juta-
Hektare, akses 14 April 2014 
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Mekanisme Rejim Pemberian Lisensi  

Prosedur pemberian izin lokasi, IUP dan HGU yang bertalian dengan proses (dan politik) 
perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang merupakan satu proses 
dan mekanisme kebijakan tersendiri namun berkait erat dengan mekanisme pemberian 
lisensi investasi perkebunan sawit dan investasi lainnya. Proses perencanaan Tata Ruang 
Wilayah menjadi dasar pembagian fungsi areal-areal dalam satu wilayah dan level 
administrasi politik yang menentukan areal-areal untuk peruntukan perkebunan kelapa 
sawit.  

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai sekarang masih dalam 
proses panjang menunggu izin prinsip dari Kementerian Kehutanan sebelum bisa 
disahkan. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang Adil dan Berkelanjutan dalam 
dokumen public review terhadap RTRWP Kalimantan Barat menyatakan dalam bahwa: 

“Laporan Komisi Kehutanan DPR pada tahun 2008 lalu menyebutkan, 53 persen 
PeraturanDaerah Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) dinilai 
bermasalah karenamenyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Perda yang 
mengacu pada UU No. 24 Tahun 1992tentang Penataan Ruang (kini UU No. 26 
Tahun 2007) itu bertentangan dengan UU No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi KalimantanBarat, memasuki tahun 
ke-empat pembahasannya sejak ditetapkan UU Penataan Ruangnomor 26 Tahun 
2007, masih menyisakan berbagai persoalan krusial. Tarik menarikkepentingan 
dalam kebijakan pola ruang cenderung memprioritaskan kepentingan 
investasiketimbang bagaimana memastikan masyarakat dapat hidup dan 
mengelola lahan tanpapotensi ancaman kriminalisasi serta memastikan 
keberlanjutan daya dukung lingkungan yangharusnya dibatasi untuk dieksploitasi 
(hal. 13). 

Usulan perubahan kawasan hutan menjadi Areal Peruntukan Lain (APL), 
mestinya dimaknaisebagai rencana pencadangan lahan untuk kebutuhan 
produktif masyarakat di masa datang karena pertambahan penduduk dan 
menjaga keseimbangan serta keadilan pengelolaan danpenguasaan lahan. Akan 
tetapi usulan perubahan fungsi kawasan ditenggarai sebagai upayapemutihan 
atas kesalahan prosedur perizinan usaha yang beroperasi didalam 
kawasanhutan. Bahkan dalam Publik Hearing Ranperda RTRWP Kalbar tanggal 18 
Juni 2012,terungkap pernyataan ketua Pansus RTRWP DPRD Provinsi Kalbar 
bahwa lampiran peta yangditerima DPRD dari Pemerintah Provinsi tidak lengkap 
dengan rincian untuk apa usulan perubahan alih fungsi tersebut (hal. 14)” 

 

Informasi yang diberikan oleh Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kubu Raya menyatakan bahwa Pemda Kubu Raya hanya mengalokasikan wilayah APL 
(Area Penggunaan Lain) untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit.  

Studi kasus yang dipaparkan dalam paper ini memiliki dimensi temporal yang 
mempengaruhi analisa rejim pemberian lisensi perkebunan sawit di wilayah penelitian. 
Dimensi temporal yang terkait adalah rejim otonomi daerah yang mulai diterapkan sejak 
dikeluarkannya UU Otonomi Daerah pada tahun 1999, dan aktifnya rejim lisensi pada 
masa wilayah penelitian masih menjadi bagian dari Kabupaten Pontianak, sebelum 
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Kabupaten Kubu Raya. Rejim pemberian lisensi perkebunan dalam periode otonomi 
daerah memberikan wewenang perijinan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini 
Bupati atau Walikota. Ijin lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan PT. Rezeki Kencana dan PT. 
Mitra Aneka Rejeki dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pontianak. 

Ada beberapa mekanisme yang harus dilalui oleh perusahaan perkebunan sebelum 
beroperasi di Indonesia, yang pertama adalah mekanisme administratif penanaman 
modal, setelah itu adalah administrasi perolehan tanah untuk perkebunan yang 
dilanjutkan dengan mekanisme perizinan usaha perkebunan. Dalam hal ini, Negara, yang 
diwakili oleh pemerintah daerah dan badan pertanahan, memiliki wewenang untuk 
memproses ijin bagi beroperasinya perusahaan. Selanjutnya, pada saat perkebunan 
telah beroperasi, maka terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang ketentuan 
pengelolaan perkebunan, pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), termasuk juga aturan 
pemasaran(Sawit Watch 2012). Diskusi di sub-bab ini akan fokus kepada mekanisme 
perizinan usaha perkebunan dan administrasi perolehan tanah untuk perkebunan.  

Proses pertama yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan adalah proses perolehan 
tanah untuk usaha perkebunan berdasarkan aturan-aturan seperti Peraturan Menteri 
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara 
Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman 
Modal. Peraturan ini kemudian disempurnakan oleh Keputusan Menteri Agraria / Kepala 
BPN No.21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam 
Rangka Penanaman Modal, dan Izin lokasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara 
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Negara No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Tata 
cara perolehan tanah pada awalnya merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui 
instansi vertikal di daerah, Kepala Badan Pertanahan, seperti yang termaktub dalam 
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1993 
Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam 
Rangka Penanaman Modal. Setelah kebijakan Otonomi Daerah diterapkan, kewenangan 
untuk mengurus proses perolehan tanah kemudian dilimpahkan kepada pemerintah 
daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Negara No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Kewenangan dalam 
pertanahan ini ditegaskan dalam Keputusan Presiden no. 34 tahun 2003 tentang 
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. 

Peraturan perizinan usaha perkebunan di Indonesia telah mengalami beberapa kali 
perubahan sampai dengan tahun 2013, bermula dari Surat Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor 229/Kpts/KB.550/4/1991. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
753/Kpts/KB.550/12/1992 yang menetapkan pengembangan perkebunan besar dan tata 
cara persetujuan prinsip  usaha perkebunan. Selanjutnya  kebijakan ini diubah dengan 
Keputusan Menteri Pertanian No.786/Kpts/KB.120/10/96 Tentang Perizinan Usaha 
Perkebunan, Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No.107/Kpts-II/1999 
Tentang Perizinan Usaha Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian 
No.357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan 
Usaha Perkebunan (Sawit Watch 2012). yang terbaru adalah Peraturan Menteri 
Pertanian No. 98 tahun 2013.   

Dalam surat perijinan yang diperoleh PT. Rezeki Kencana, ijin lokasi diberikan antara lain 
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 
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2 tahun 1999 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
No. 2 tahun 1993, dan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 
No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Sementara 
itu, PT. Mitra Aneka Rezeki mengajukan permohonan ijin pada periode 2004 sampai 
dengan 2006, sehingga aturan yang berlaku untuk saat itu juga adalah Keputusan 
Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang pedoman perizinan usaha 
perkebunan. 

 

Mekanisme Pemerolehan Lahan melalui Izin Lokasi dan Hak Guna Usaha untuk 
Perkebunan Kelapa Sawit 

Peraturan-peraturan yang direview untuk diskusi bagian ini adalah Peraturan Menteri 
Agraria No. 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah 
Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, Peraturan Menteri Agraria No. 2 
tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dan Peraturan Bupati Kubu Raya No. 28 tahun 2011 
tentang izin lokasi. Secara umum, dalam aturan-aturan ini, perusahaan perkebunan 
harus melalui tahapan-tahapan perizinan; mulai dari permohonan arahan lokasi ataupun 
informasi lahan dari pemerintah kabupaten setempat, dimana permohonan informasi 
lahan ini menyertakan sketsa atau gambar lokasi yang ingin dimohonkan izin lokasinya. 
Setelah itu, dilanjutkan dengan pra-survey ke wilayah yang dianggap potensial untuk 
wilayah perkebunan. Pra-survey ini biasanya dilakukan oleh konsultan yang dikontrak 
oleh perusahaan. Hasil dari pra-survey ini kemudian menjadi salah satu dokumen yang 
disertakan dalam pengajuan permohonan izin lokasi.  

Sebelum kebijakan Otonomi Daerah, kewenangan pemberian izin lokasi berada pada 
Badan Pertanahan Nasional. Setelah kebijakan Otonomi Daerah, dengan penegasan 
Keputusan Presiden no. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang 
Pertanahan, penerbitan izin lokasi  menjadi kewenangan Bupati atau Walikota 
(Pemerintah Daerah). Penerimaan izin lokasi memberi hak kepada perusahaan 
pemegang izin lokasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemerolehan tanah secara 
resmi dengan membebaskan wilayah target dari hak-hak atas tanah yang sebelumnya 
ada. Luasan lahan yang tercantum dalam izin lokasi adalah “luasan bruto”, dalam artian 
bahwa luasan areal yang tercantum ini belum merupakan luasan riil yang akan menjadi 
wilayah perkebunan, karena perusahaan pemegang izin kemudian diwajibkan untuk 
melakukan proses pelepasan hak-hak lahan dari pemilik sebelumnya serta melakukan 
identifikasi terhadap jenis-jenis areal yang terdapat dalam wilayah izin lokasi yang perlu 
dienclave atau berdasarkan peraturan tidak dapat dikonversi menjadi wilayah 
perkebunan.  

Prosedur izin lokasi mensyaratkan agar perusahaan telah menyertakan sketsa/gambar 
kasar calon lokasi yang dimohonkan dalam permintaan arahan lokasi / informasi lahan 
yang merupakan prosedur pra-pengajuan izin lokasi. Dalam proses arahan lokasi ini, 
pemohon juga harus menyertakan surat pernyataan kesanggupan untuk memberikan 
ganti rugi atau bermitra dan/atau menyediakan tempat bagi pemilik tanah/yang berhak 
atas tanah. Dalam prosedur izin lokasi yang diterapkan oleh Kabupaten Kubu Raya 
sekarang ini, proses izin lokasi juga melibatkan proses cross-check kepada Kepala Desa56.   

                                            
56 Wawancara narasumber dari Bagian Pertanahan-Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, tanggal 
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Terjadi perubahan jangka waktu masa izin lokasi dan luasan wilayah dalam tiap-tiap 
peraturan. Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1993 memberikan jangka waktu masa 
berlaku selama 12 (duabelas) bulan dan bisa diperpanjang satu kali, dan dalam 
Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1999, jangka waktu izin lokasi disesuaikan 
berdasarkan luasan wilayah dengan perincian izin lokasi seluas 25 ha berjangka waktu 1 
tahun, izin lokasi seluas lebih dari 25 ha s/d 50 ha berjangka waktu 2 tahun, dan izin 
lokasi seluas lebih dari 50 ha berjangka waktu 3 tahun (Pasal 5 ayat 1) dan bisa 
memperoleh perpanjangan selama 1 tahun jika proses perolehan tanah belum selesai 
namun sudah mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi 
(Pasal 5 ayat 3). Sementara itu, Peraturan Bupati Kubu Raya no. 28 tahun 2011 
mengatur bahwa Izin lokasi berlaku selama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati (pasal 8 ayat 3), dan bisa diperpanjang satu kali dalam jangka waktu 
12 bulan (pasal 9 ayat 1) dengan syarat bahwa perolehan tanah sudah lebih dari 50% 
dari areal yang dicadangkan (pasal 9 ayat 3). Penerbitan izin lokasi ini Peraturan Menteri 
Agraria No. 2 tahun 1993 juga menginformasikan bahwa penerbitan izin lokasi beserta 
perpanjangannya dikenakan biaya administrasi (pasal 5), namun informasi ini tidak 
ditemukan di peraturan-peraturan berikutnya.  

Penerbitan izin lokasi merupakan izin secara resmi untuk proses pemerolehan dan 
penguasaan tanah oleh pemegang izin. Peraturan-peraturan ini menyertakan klausul-
klausul yang menyatakan tentang posisi ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses 
perizinan ini, antara lain, dalam Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1999 diatur 
tentang proses konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi 
yang masuk dalam permohonan izin lokasi dalam bentuk (a) penyebarluasan informasi 
tentang rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya 
dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan 
perolehan tanah tersebut, (poin b) pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas 
tanah uintuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari 
alternatif pemecahan masalah yang ditemui, (poin c) pengumpulan informasi langsung 
dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan, dan 
(poin d) peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya 
ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi (pasal 6 ayat 4 dan 
5). Dalam pasal 8 yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang izin lokasi 
disebutkan dalam poin 3 bahwa Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan 
pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar 
lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum. 

Dalam Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1993, posisi dan keterlibatan masyarakat 
tercermin dalam klausul Bab III yang mengatur tentang perolehan tanah, dimana dalam 
pasal 6 ayat 3 yang mengatur tentang pemindahan hak atas tanah menyatakan bahwa 
“terhadap tanah yang diperoleh dari hak milik yang belum bersertipikat atau hak milik 
adat diberlakukan mutatis mutandis proses dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan 
ketentuan bahwa sertipikat hak guna bangunan diterbitkan setelah masa waktu 
pengumuman dimaksud Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 196157 

                                                                                                                        
Maret 2014 
57 Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 
1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya 
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berakhir”. Selain itu, dalam kerangka Surat Keputusan Izin Lokasi yang menjadi lampiran 
II dalam peraturan ini mensyaratkan kepada pemegang izin bahwaperolehan tanah 
harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual-
beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual-beli 
dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak dihadapan PPAT setempat dengan pemberian 
ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah, pembayaran 
ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya 
ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan 
dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus 
dilakukan langsung kepada yang berhak.  

Untuk Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No. 28 tahun 2011, klausul yang 
berkaitan dengan posisi masyarakat antara lain dalam Bab IV mengenai tata cara 
perolehan tanah, pasal 10 ayat b dan e, diatur bahwa untuk tanah yang dikuasai oleh 
Negara, pemerolehan tanah bisa dilakukan melalui permohonan hak dengan syarat 
bahwa tanah tersebut bebas dari garapan atau penguasaan lainnya atas tanah yang 
dimaksud, dan pelepasan tanah disertai penyerahan pembayaran rekognisi dalam hal 
tanahnya berupa tanah ulayat, sepanjang kenyataannya hak ulayat tersebut masih ada. 
Pasal 12 mengenai hak dan kewajiban juga mengatur bahwa pemegang izin wajib untuk 
membebaskan hak-hak pihak lain yang ada diatas lokasi dan bermitra dengan 
masyarakat yang tidak mau dibebaskan haknya dan dengan masyarakat setempat.  

Setelah proses izin lokasi, maka tahapan berikutnya bagi perusahaan perkebunan adalah 
mengurus perizinan Hak atas Tanah lebih lanjut dalam bentuk Hak Guna Usaha yang 
kewenangannya berada pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota atau Badan 
Pertanahan Nasional Pusat. Beberapa peraturan yang mengatur tentang pemberian Hak 
Guna Usaha dan pendaftaran tanah negara adalah  

PeraturanMenteriNegaraAgraria/KepalaBadanPertanahanNasionalNomor3Tahun1997,Pe
raturanMenteriNegaraAgraria/KepalaBadanPertanahanNasionalNomor3Tahun1999,Pera
turanMenteriNegaraAgraria/KepalaBadanPertanahanNasionalNomor9Tahun1999danSur
atKeputusanKepalaBPNNomor1tahun2005TentangSPOPP.BerdasarkanPeraturanMenteri
NegaraAgraria/KepalaBadanPertanahanNegaraNo.3Tahun1999,wewenangpemberianHG
Udibagi berdasarkanluasan arealyang diperuntukkan HGU. Untuk luasan areal sampai 
dengan 200 hektar, wewenang pemberian HGU berada pada Kantor Wilayah BPN 
provinsi, dan untuk luasan areal melebihi 200 hektar, wewenang berada padaBPNPusat. 
Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1993 yang mengatur 

                                                                                                                        
belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk 
membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau 
surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang 
membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu. 2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak 
beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah 
mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana 
selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa 
dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan 
cara lain. 3) Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan 
keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-
tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah 
menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu. 
4) Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada 
pemohon sertifikat-sementara. 
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tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam 
rangka penanaman modal menyebutkan bahwa setelah memperoleh izin lokasi, 
perusahaan wajib untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Atas Tanah 
kepada Badan Pertanahan Nasional. Hak atas Tanah yang diajukan terdiri dari 2 jenis, 
yaitu Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. Kepala Pertanahan Kabupaten 
berwewenang untuk mengeluarkan izin Hak Guna Bangunan untuk areal sampai dengan 
5 hektar, sedangkan untuk areal yang melebihi 5 hektar berada pada kewenangan Kepala 
Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi. Sementara itu, untuk Hak Guna Usaha dalam areal 
sampai dengan 200 hektar berada dalam kewenangan Kepala Kantor Wilayah 
Pertanahan Provinsi, sedangkan untuk areal melebihi 200 hektar berada pada 
kewenangan BPN pusat.  

Sementara itu, dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No. 28 tahun 2011, aturan 
tentang Hak Guna Usaha yang tercantum dalam pasal 13 mengatur tentang proses 
pengajuan HGU dan syarat-syaratnya (misalnya, izin lokasi, dokumen analisis AMDAL, 
dll). Kewenangan untuk proses Hak Guna Usaha berada pada Kantor Wilayah Pertanahan 
Propinsi Kalimantan Barat. Informasi narasumber dari Pemda Kabupaten Kubu Raya 
menyatakan bahwa proses penerbitan Hak Guna Usaha melibatkan kegiatan yang 
disebut “sidang lapangan” dimana pihak BPN dengan Pemda melakukan cross-check 
lapangan kepada kelompok masyarakat yang terkait. Selain itu, juga ada pernyataan dari 
desa untuk pelepasan lahan. Surat penyerahan lahan dari desa ini menjadi dasar bagi 
pelepasan lahan oleh BPN. Untuk HGU, pemegang HGU dikenakan pajak yang dibayarkan 
sesuai dengan luasan areal HGU yang diperolehnya.    

 

Posisi dan Peran Masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Usaha Perkebunan 

Selain itu, dengan diperolehnya izin lokasi, perusahaan perkebunan juga harus 
mengurus izin usaha perkebunan yang memberikan legalitas untuk kegiatan usaha 
perkebunan. Izin usaha perkebunan berada pada kewenangan pemerintah daerah 
dimana Dinas Perkebunan setempat bertindak sebagai tim teknis untuk pengurusan 
administrasi izin. Proses pengurusan izin usaha perkebunan dilakukan dengan 
melengkapi dengan dokumen AMDAL dan proses penyesuaian rencana makro untuk 
mendapatkan IUP. Berdasarkan informasi narasumber58, proses pengeluaran surat 
persetujuan AMDAL melibatkan pihak desa dalam prosesnya (asumsi dihadiri oleh 
(perwakilan) pejabat desa). Dalam situs Kementerian Lingkungan Hidup disebutkan 
bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi penilai AMDAL, 
pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan. Dalam komisi AMDAL, unsur 
pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak 
diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan 
Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, 
sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota 
ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Sedangkan, masyarakat yang 
berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan 
dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan 
jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor 
pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh 

                                            
58 Wawancara tanggal Maret 2014 
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nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL 
dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati. Saat 
ini, Badan Lingkungan Hidup Daerah (dulu Bapedalda) bertindak sebagai tim teknis yang 
mengelola proses AMDAL di tingkat pemerintah daerah.  

Sementara itu, untuk Izin Usaha Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian No. 
357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, hanya terdapat 
satu aturan yang mengatur tentang hubungan perusahaan perkebunan dengan 
masyarakat. Pasal 8 aturan ini mewajibkan pengikutsertaan masyarakat petani 
perkebunan dalam pengembangan usaha perkebunan, yang bisa dalam bentuk berbagai 
pola. Pola-pola yang disebutkan dalam ayat 3 aturan ini menyatakan “Pola 
pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara 
kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat”.  

Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman 
Perizinan Usaha Perkebunan memiliki lebih banyak aturan yang berkaitan dengan posisi 
dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perkebunan. Dalam PerMen ini, konsep 
kemitraan dan kewajiban pembangunan kebun masyarakat lebih dikonkritkan dalam 
pasal-pasal, antara lain, pasal 11 tentang kewajiban perusahaan untuk membangun 
kebun untuk masyarakat seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh 
perusahaan, melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil. Pasal ini juga mengatur bahwa 
pembangunan kebun masyarakat ini harus diketahui oleh Bupati/Walikota; selanjutnya 
adalah pasal 16 dimana ditegaskan ketentuan untuk memperoleh IUP, salah satunya 
adalah kesediaan untuk bermitra dengan masyarakat di sekitar perkebunan. Bab IV 
peraturan ini mengatur tentang kemitraan dengan lebih khusus. Pasal 22 bab ini 
mengatur tentang jenis kemitraan yang bisa dilakukan oleh perusahaan perkebunan 
dengan masyarakat, yaitu kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha yang 
didasarkan pada “asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling 
menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat”, yang “dilakukan untuk 
pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau 
masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha 
perkebunan”. Pasal 23, 24 dan 25 masing-masing menjabarkan bentuk kemitraan 
pengolahan dan usaha yang dimaksud. Kemitraan usaha dilakukan melalui pola 
penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran, 
transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham, dan/atau kerjasama 
penyediaan jasa pendukung lainnya (pasal 25). Jangka waktu untuk kemitraan ditetapkan 
minimal 3 (tiga) tahun. Dalam jabaran kewajiban perusahaan di Pasal 34, pada poin g 
disebutkan bahwa perusahaan wajib menumbuhkan dan memberdayakan 
masyarakat/koperasi setempat.   

Peraturan Menteri Agraria No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman 
Perizinan Usaha Perkebunan yang merevisi Permentan sebelumnya. Peraturan Menteri 
Pertanian ini merevisi dan menambah beberapa aturan yang berkaitan dengan peran 
dan keterlibatan masyarakat dalam perkebunan kelapa sawit.  Salah satu aturan baru 
adalah mengenai partisipasi stakeholder lokal dalam perkebunan adalah pasal yang 
mengatur tentang kepemilikan saham oleh koperasi pekebun (Pasal 14) dimana 
perusahaan perkebunan diwajibkan untuk menjual sahamnya minimal 5% kepada 
koperasi pekebun setempat pada tahun ke-5 dan minimal 30% pada tahun ke-15. 
Peraturan ini juga menetapkan sanksi jika aturan pasal ini tidak dipenuhi (pasal 49). 
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Selain mengenai saham, aturan baru lain yang berkaitan tentang posisi dan peran 
masyarakat adalah pasal 24 yang mengatur tentang tanah ulayat. Pasal ini berbunyi 
“Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat 
masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha 
perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum 
adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, 
dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan 
diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.”. Pasal berikutnya 
adalah pasal 26 yang mengatur tentang penyebaran informasi mengenai investasi 
perkebunan sawit kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di 
kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan website pemda selama 30 
hari. Masukan dari masyarakat akan dikaji oleh gubernur dan bupati selama 10 hari 
kerja. Permohonan IUP disetujui jika kajian masukan masyarakat dan tidak ada 
sanggahan selama pengumuman selama 30 hari. Penerbitan IUP diumumkan dengan 
media yang sama. 

Peraturan ini kembali menegaskan mengenai kewajiban perusahaan dalam menjalin 
kemitraan dan dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan, yang diatur dalam pasal 15 
dan 16 tentang kewajiban membangun kebun masyarakat beserta skema pendanaannya. 
Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam kewajiban membangun kebun masyarakat 
sekitar adalah ketersediaan lahan, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai 
peserta, dan kesepakangan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar 
dan diketahui Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan 
sesuai kewenangannya (pasal 15). Peraturan ini juga membuat kategori masyarakat 
sekitar yang layak sebagai peserta untuk pembangunan kebun masyarakat, seperti; 
masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan 
berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan; harus bertempat tinggal 
di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan sanggup melakukan pengelolaan kebun (pasal 15 
ayat 4).  

Pasal 29, 30, 31 yang mengatur tentang Kemitraan Usaha perkebunan yang dilakukan 
antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 
perkebunan. Kebijakan mengenai pola kerjasama Kemitraan Usaha sama seperti yang 
tercantum dalam Permentan No. 26/2007. Yang berbeda dengan Permentan 
sebelumnya, dalam aturan ini, kemitraan harus dilaksanakan minimal selama 4 tahun. 
Pasal 21 dan 40 kembali menegaskan mengenai kewajiban-kewajiban perusahaan ini 
yang harus dipenuhi.  Sementara itu, pasal 60 mengatur tentang perusahaan yang tidak 
melakukan pola kerjasama inti-plasma atau pola lainnya dengan masyarakat sekitar 
diwajibkan untuk “melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai 
kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan 
masyarakat sekitar dan diketahui gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.” 
Usaha produktif yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. 
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Gambar  4. Alur Prosedur Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit  
setelah Kebijakan Otonomi Daerah. Sumber: Pahan (2008 : 52). 

 

 

Seperti yang ditulis pada awal bab ini, diskusi mengenai mekanisme perijinan yang 
berkaitan dengan kegiatan perusahaan perkebunan sawit PT. Rezeki Kencana ataupun PT. 
Mitra Aneka Rezeki memiliki dimensi temporal tersendiri yang berkaitan dengan 
mekanisme perijinan dan juga pemerintahan kabupaten Pontianak saat itu. Diskusi 
bagian ini memiliki keterbatasan karena minimnya penelusuran balik yang bisa dilakukan 
sehingga mempengaruhi juga tingkat kedalaman analisis yang bisa dilakukan untuk 
mekanisme kebijakan yang berkaitan dengan awal mula kehadiran kedua perusahaan 
tersebut. 

  

Kewenangan Negara dan Pihak Lain yang terkait dalam pemberian lisensi, Posisi 
Masyarakat, Perempuan dan kelompok minoritas lainnya.  

Beberapa hal yang ingin disoroti mengenai mekanisme perizinan permerolehan tanah 
melalui izin lokasi dan HGU dan kegiatan perkebunan monokultur skala besar seperti 
perkebunan sawit melalui izin usaha perkebunan adalah proses izin lokasi dan HGU 
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sebagai satu proses pemindahan pengelolaan tanah dari masyarakat kepada Negara 
melalui kegiatan investasi oleh kelompok bisnis, distribusi informasi yang akurat kepada 
masyarakat yang merupakan satu entitas yang kompleks dan heterogen, dan tingkat 
partisipasi berbagai kelompok dalam satu entitas masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan.  

Menurut Rachman (2012), kebijakan izin lokasi yang dibuat oleh Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) merupakan kebijakan yang memperkuat rejim tanah-untuk-
pembangunan yang menjadi jargon pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, Badan 
Pertanahan Nasional (1998) dalam Rachman (2012) juga menyatakan bahwa secara 
resmi, Izin lokasi menjalankan tiga fungsi: 1) sebagai instrument pengambilalihan tanah 
sebelum hak-hak tanah yang lebih permanen diberikan oleh BPN, 2) izin untuk 
menggunakan tanah yang cocok untuk perencanaan ruang dengan detil yang sudah ada; 
dan 3) izin untuk memindah hak-hak tanah yang melekat dengan tanah yang sudah ada 
dan tercakup dalam izin.  

Secara formal, proses izin lokasi hanya melibatkan aktor Negara yang merupakan pihak 
yang memperoleh otoritas untuk memberikan izin dan aktor investasi. Dalam 
permohonan arahan/informasi lahan dan izin lokasi, salah satu dokumen dan informasi 
yang harus disertakan oleh investor yang memohon adalah gambar/sketsa kasar 
mengenai lokasi yang ingin dijadikan wilayah investasi. Hal ini berarti tidak ada plotting 
atau perencanaan besaran ruang yang spesifik yang sudah dipersiapkan sebelumnya 
oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk luasan kawasan perkebunan kelapa 
sawit59. Seperti yang diinformasikan pada bab I, bahwa pada saat ini, posisi luasan areal 
lahan di provinsi Kalimantan Barat telah melebihi target pemerintah Provinsi Kalimantan 
Barat mengeluarkan target ekspansi perkebunan kelapa sawit. Jika PemProv Kalimantan 
Barat menyatakan target perluasan 2017-2020 adalah 2 juta hektar, maka berdasarkan 
data Disbun Kal-Bar per Juni 2011, jumlah luasan wilayah yang telah memperoleh IUP 
sudah mencapai 13 kali lebih besar dari angka target yang disebutkan. Kondisi ini 
digambarkan sebagai kondisi “sembrononya proses penentuan perkebunan para 
pengusaha ke pemerintah yang hanya memikirkan investasi dan PAD” dalam salah satu 
artikel media60 yang dipublikasikan pada bulan Desember 2013, karena temuan faktual 
di lapangan menunjukkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan dengan kawasan 
hutan lindung, kawasan pertanian ataupun perkebunan warga, bahkan kawasan 
pemukiman penduduk, seperti yang diinformasikan oleh temuan Koalisi Masyarakat Sipil 
untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan, dan juga temuan Bappeda Kabupaten 
Pontianak tahun 2008 mengenai tumpang tindih penggunaan kawasan untuk 
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya. Fenomena tumpang tindih ini telah 
terjadi sejak Kabupaten Kubu Raya masih menjadi bagian dari Kabupaten Pontianak. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa proses formal mekanisme arahan informasi dan izin 

                                            
59 Pola Ruang Peta Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat juga hanya memiliki 
pembagian ruang berdasarkan status kawasan dari berbagai status kawasan hutan sampai dengan Area 
Penggunaan Lain (APL). Menurut kebijakan pemanfaatan ruang, hanya wilayah APL atau areal Hutan 
Produksi Konversi yang bisa dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit. Seperti yang diinformasikan 
oleh narasumber dari instansi terkait, untuk wilayah Kabupaten Kubu Raya, hanya wilayah APL yang 
dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit. 
60 Lihat http://www.mongabay.co.id/2013/12/27/perkebunan-sawit-bom-waktu-bencana-alam-kalbar/, 
akses 13 April 2014 
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lokasi tidak menjamin konsistensi penerapan pemanfaatan ruang seperti yang telah 
ditetapkan dalam RTRWP ataupun target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri.    

Dalam proses ini pula, terdapat aktor lain yang turut memegang peran kunci, yakni aktor 
penyedia informasi mengenai lokasi yang ingin dijadikan wilayah investasi. Aktor ini 
adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang lokasi yang ingin dijadikan wilayah 
investasi, dan umumnya adalah orang lokal setempat. Menurut informasi narasumber 
dari institusi berwenang, aktor ini umumnya adalah pihak desa dimana lokasi yang 
dimohonkan izin lokasi berada ataupun orang lokal setempat yang bertindak seperti 
orang ketiga atau calo. Dengan informasi dari pihak ketiga ini (baik aparat desa 
bersangkutan ataupun calo), aktor investasi bisa menyertakan gambar/sketsa calon 
lokasi yang dimohonkan sebagai dokumen permohonan arahan lokasi maupun izin 
lokasi. Proses awal permohonan izin lokasi ini tidak menyertakan pihak masyarakat yang 
terkait secara representatif sehingga masyarakat umumnya tidak mengetahui bahwa 
wilayah desa mereka telah masuk dalam permohonan izin lokasi oleh investasi tertentu. 
Seringnya warga desa menyatakan bahwa mereka mengetahui akan rencana masuknya 
investasi perkebunan sawit pada saat perusahaan sedang melakukan survey lahan 
ataupun saat perusahaan melakukan sosialisasi untuk pelepasan lahan dari masyarakat 
kepada perusahaan. Informasi ini ditemukan di beberapa kabupaten di Kalimantan 
Barat, seperti Sintang, Bengkayang, atau Ketapang.     

Luasan izin lokasi belum merupakan luasan areal yang menjadi hak operasional maupun 
milik perusahaan. Luasan izin lokasi dikatakan sebagai luasan bruto areal lahan yang bisa 
dimiliki perusahaan pemohon izin jika perusahaan tersebut bisa membebaskan luasan 
lahan tersebut melalui negosiasi maupun segala bentuk persuasi kepada anggota 
masyarakat yang mengelola maupun memiliki wilayah lahan tersebut. Proses 
pemerolehan izin lokasi merupakan proses awal pemerolehan hak atas tanah dengan 
finalisasi pemerolehan hak atas tanah itu dalam bentuk Hak Guna Usaha yang diberikan 
dalam periode 35 tahun dan bisa diperpanjang sebanyak satu kali.  Setelah memperoleh 
izin lokasi, perusahaan diwajibkan untuk melakukan proses pembebasan lahan dengan 
prasyarat bahwa izin lokasi bisa diperpanjang dalam kondisi dimana perusahaan telah 
berhasil membebaskan lahan minimal 50% dari luasan areal yang diberikan dalam izin 
lokasi. Proses pembebasan lahan untuk pemerolehan hak atas tanah biasanya dilakukan 
dengan pembayaran kompensasi Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) untuk lahan yang 
dikelola oleh masyarakat namun tidak memiliki sertifikat hak milik resmi yang diakui 
oleh Negara dan pembayaran jual beli untuk lahan yang memiliki sertifikat hak milik 
resmi. Mayoritas tanah-tanah di Kalimantan Barat yang saat ini dikuasai konsesi 
perkebunan kelapa sawit merupakan tanah-tanah yang dimiliki dan dikelola secara adat 
oleh masyarakat, sehingga hampir sebagian besar lahan ini tidak memiliki sertifikat hak 
milik resmi, namun kepemilikannya diakui secara adat. Persoalan yang kemudian sering 
muncul dalam aspek pembebasan lahan ini adalah persoalan ganti rugi yang tidak 
memuaskan bagi warga atau bahkan masalah pencaplokan lahan tanpa proses negosiasi 
maupun kompensasi yang adil untuk masyarakat. Konflik kemudian muncul antara 
masyarakat dengan pihak perusahaan dimana pemerintah daerah lebih sering berada 
dalam posisi sebagai mediator ataupun fasilitator. Dari ratusan konflik agraria antara 
masyarakat dengan perkebunan sawit yang tercatat di Kalimantan Barat, hampir tidak 
ada yang bisa diselesaikan dengan pengembalian tanah (yang kemudian dikuasai oleh 
perusahaan) kepada masyarakat lokal. Dengan proses dan aturan pemerolehan hak atas 
tanah untuk investasi yang diterapkan melalui proses izin lokasi dan HGU (atau HGB), 
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secara tidak langsung, Pemerintah “mendelegasikan” proses pengambilalihan tanah 
kepada pihak pengusaha/perusahaan perkebunan sebelum hak-hak tanah yang lebih 
permanen diberikan kepada perusahaan pemegang izin karena pada saat tanah yang 
berada dalam HGU satu perusahaan berakhir dan tidak diperpanjang, maka tanah itu 
menjadi tanah Negara dan tidak lagi kembali kepada masyarakat yang pertama memiliki 
atau mengolahnya. Dalam hal ini, resiko-resiko yang muncul dalam proses pelepasan 
lahan atau pengambilalihan hak atas tanah (konflik, dll) menjadi hal yang ditanggung 
sepenuhnya oleh perusahaan dan masyarakat.  

Sementara itu peraturan untuk Izin Usaha Perkebunan pada kebijakan Permentan No. 
357 tahun 2002, Permentan no. 26 tahun 2007 sampai dengan Permentan no. 98 tahun 
2013, telah mengatur mengenai kewajiban perusahaan perkebunan untuk membangun 
kebun rakyat melalui berbagai bentuk pola, mulai dari PIR-BUN, PIR-TRANS, KKPA 
ataupun skema manajemen satu atap yang saat ini diterapkan. Namun dalam 
prakteknya, ditemukan pula berbagai jenis masalah yang merugikan petani plasma, 
misalnya masalah tidak setaranya luasan lahan yang diserahkan oleh masyarakat kepada 
perusahaan dengan hasil yang mereka terima, atau masalah akad kredit yang harus 
dibayar oleh petani plasma dan juga masalah tidak konsistennya periode penyerahan 
kapling plasma yang dijanjikan61. Permentan No. 26 tahun 2007 dan Permentan no. 98 
tahun 2013 mengatur lebih terperinci mengenai jenis kemitraan yang dibangun antara 
perusahaan dan masyarakat disekitar perkebunan. Bahkan dalam Permentan no. 98 
tahun 2013, diatur secara terperinci mengenai kepemilikan saham koperasi petani 
plasma dalam perusahaan, termasuk tentang tanah ulayat. Aturan dalam Permentan ini 
berasumsi bahwa koperasi adalah representasi pekebun yang berfungsi secara ideal dan 
maksimal, namun secara faktual, seperti contoh kasus yang dialami oleh warga Desa 
Sungai Bemban, koperasi yang bertanggungjawab untuk pembagian hasil ternyata 
bermasalah secara manajemen.  

Peraturan-peraturan diatas membaca dan mengasumsikan entitas “masyarakat” sebagai 
satu kesatuan yang homogen. Pada prakteknya, dalam masyarakat patriarkis seperti di 
Indonesia dan Desa Sungai Bemban, perwujudan “masyarakat” kemudian kerapkali 
direpresentasikan oleh para pejabat desa yang umumnya laki-laki beserta tokoh-tokoh 
masyarakat yang juga adalah laki-laki. Kelompok laki-laki juga bukanlah kelompok yang 
homogen, namun terdiri dari kelas-kelas kuasa yang menentukan kekuatan dalam akses 
dan kontrol terhadap pengambilan atau mempengaruhi keputusan. Sementara itu, 
kelompok perempuan hampir tidak pernah memiliki kesempatan dalam pengambil 
keputusan secara formal di tingkat politik desa dan merupakan kelompok yang marjinal. 
Sehingga umumnya, dalam pertemuan-pertemuan sosialisasi perkebunan sawit maupun 
proses yang lain, suara-suara yang muncul dari tingkat lokal desa adalah suara aparat 
desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat yang umumnya adalah laki-laki. 
Namun suara-suara ini kemudian diasumsikan sebagai entitas “masyarakat” secara 
keseluruhan.   

 

 

 

                                            
61 Lihat misalnya http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/08/14/ternyata-kebun-plasma-kelapa-
sawit-menguntungkan-pengusaha-479429.html, atau  http://appksi.blogspot.com/, akses 13 April 2014 
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A. Praktek Konsesi Agraria di Area Riset 

 

Berdasarkan informasi beberapa narasumber (laki-laki dan perempuan), proses 
sosialisasi PT. Rezeki Kencana hanya dihadiri oleh pejabat desa serta beberapa orang 
yang dianggap sebagai tokoh masyarakat (laki-laki) dan sebagian besar masyarakat Desa 
Sungai Bemban tidak mengetahui dengan jelas dan detil informasi mengenai rencana 
beroperasinya PT. Rezeki Kencana di wilayah Desa Sungai Bemban. Kelompok 
perempuan merupakan kelompok yang tidak memperoleh informasi secara langsung, 
namun menerima informasi dari suami mereka ataupun dari sesama warga yang lain. 
Proses negosiasi, pelepasan lahan, ganti rugi lahan dan kesepatakan sistem bagi hasil 
antara Desa Sungai Bemban dengan PT. Rezeki Kencana menjadi sasaran “elite capture” 
dimana beberapa individu aparat desa dan orang-orang yang memiliki kedekatan 
kepada pejabat-pejabat desa tersebut yang memperoleh sebagian besar manfaat dari 
proses investasi tersebut. Demikian juga dalam kasus warga Parit Kancil dengan PT. 
Mitra Aneka Rezeki dimana perjanjian antara perusahaan dengan beberapa individu 
aparat desa/dusun yang menghasilkan MoU tanpa melibatkan dan diketahui oleh 
sebagian besar warga yang berkepentingan, terutama para pemilik lahan.  

Seperti yang dipaparkan dalam bab II, terdapat anomali dalam implementasi izin 
operasional PT. Rezeki Kencana dan PT. Mitra Aneka Rezeki. secara formal, PT. Rezeki 
Kencana tidak memiliki konsesi di wilayah Desa Sungai Bemban, namun praktek faktual 
di lapangan, PT. Rezeki Kencana juga membebaskan  sebagian lahan di Desa Sungai 
Bemban untuk dijadikan perkebunan sawit, namun lokasi ini tidak muncul dalam peta 
konsesi PT. Rezeki Kencana. Disisi lain, perusahaan yang mendapatkan izin lokasi dan 
HGU di wilayah Desa Sungai Bemban sesungguhnya adalah PT. Mitra Aneka Rezeki. 
Diluar informasi mengenai konflik antara masyarakat Desa Sungai Bemban dengan 
perusahaan, tidak ada informasi yang diperoleh mengenai konflik perebutan lahan yang 
muncul antara kedua perusahaan. Sebagai informasi, PT. Rezeki Kencana dan PT. Mitra 
Aneka Rezeki didirikan oleh pendiri yang sama. Sementara itu, terdapat dua perusahaan 
di Kabupaten Kubu Raya yang sedang berkonflik untuk masalah tumpang tindih wilayah 
konsesi. Menurut informasi narasumber dari instansi yang berwenang, persoalan tapal 
batas dan tumpang tindih lahan antar perusahaan terjadi karena sebelum tahun 2010, 
Izin Usaha Perkebunan dikeluarkan tanpa menyertakan peta luasan areal operasional 
perusahaan (luasan netto area konsesi). Pada masa ini, hanya izin lokasi yang 
menyertakan peta luasan areal izin lokasi yang merupakan indikasi luasan brutto. Selain 
itu, menurut salah satu pejabat Desa Ambawang, yang merupakan desa tetangga Desa 
Sungai Bemban, Desa Ambawang saat ini sedang mengupayakan untuk mengeluarkan 
wilayah pertanian masyarakat Desa Ambawang dari wilayah HGU PT. Mitra Aneka Rezeki 
agar bisa mereka sertifikatkan. Namun menurut informasi dari instansi terkait, akan sulit 
untuk mengeluarkan wilayah yang sudah di-HGU-kan karena perusahaan yang memiliki 
HGU tersebut akan keberatan dengan biaya-biaya dan juga pajak tahunan yang sudah 
dikeluarkan untuk memperoleh dan membayar HGU.  

Selain munculnya anomali operasional wilayah konsesi, persoalan tumpang tindih lahan 
juga terjadi dimana PT. Rezeki Kencana melanggar kawasan Hutan Lindung Gambut 
Sungai Deras yang ditetapkan pada tahun 2000 berdasarkan SK Menteri Kehutanan 
No.259/Kpts-II/2000 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan. Persoalan ini tidak menjadi 
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persoalan yang hanya terjadi terhadap hutan lindung gambut, Koalisi Masyarakat Sipil 
untuk Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan mencatat bahwa:   

“Orientasi kebijakan pemanfaatan ruang yang tidak adil tersebut, juga diperparah 
dengan indikasi penggunaan kawasan hutan secara tidak prosedural. Hasil overlay peta 
perizinan industry berbasis hutan dan lahan, telah ditemukan banyaknya tumpang tindih 
antar izin yang ada maupun antara perizinan dengan wilayah kelola masyarakat, serta 
adanya temuan indikasi perizinan yang tidak prosedural. Salah satu temuan penting 
adalah adanya ijin perkebunan sawit seluas 841,610 ha (dari total luas ijin perkebunan 
sawit 4,9 juta ha) di dalam kawasan hutan produksi, hutan produksi konversi, hutan 
produksi terbatas, bahkan kawasan hutan lindung serta taman nasional. Konsesi 
perijinan perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan ini dimiliki oleh sekitar 268 
perusahaan. Dari 268 perusahaan tersebut terdapat sekitar 185 perusahaan yang telah 
beroperasi di wilayah seluas 68.773 ha, meliputi: 73 perusahaan seluas 37.273 ha dalam 
kawasan hutan produksi, 32 perusahaan seluas 26.026 ha dalam kawasan hutan 
produksi konversi, 27 perusahaan seluas 749 ha dalam kawasan hutan produki terbatas, 
dan 47 perusahaan seluas 4.407 ha dalam kawasan hutan lindung serta 6 perusahaan 
seluas 277 ha dalam kawasan taman nasional.” (hal. 50) 

Masalah pelanggaran kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Deras mendapat 
perhatian dari Kementerian Kehutanan, namun menurut informasi narasumber instansi 
terkait, kawasan hutan lindung ini kemudian ditiadakan oleh pemerintah daerah dan 
menjadi kawasan APL dalam RTRWP Kalimantan Barat 2011-2030 yang masih belum 
disahkan sampai saat laporan ini dibuat. Sementara itu dalam Peta Indikatif Penundaan 
Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) versi Revisi IV tahun 2013, 
lembar 1315, oleh Kementerian Kehutanan, kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai 
Deras masih tertera didalam peta62. Persoalan lemahnya pengawasan dan kontrol 
pemerintah terhadap pembukaan lahan baru dikatan sebagai penyebab banyaknya 
terjadi pelanggaran kawasan hutan oleh investasi dan tumpang tindih penggunaan lahan 
di Indonesia63.   

Peraturan Izin Usaha Perkebunan juga mengatur mengenai fungsi pengawasan terhadap 
kegiatan perkebunan oleh instansi terkait, namun menurut narasumber, saat ini, 
pemerintah daerah Kubu Raya melakukan monitoring yang bersifat lebih kepada 
“pembinaan”64 dengan jenis anggaran untuk penilaian usaha perkebunan. Namun, biaya 
perjalanan dinas yang dialokasikan untuk kegiatan ini hanya berrentang waktu sekitar 2-
3 hari kerja saja, tergantung jarak lokasi. Untuk jarak yang dikategorikan “dekat”, maka 
waktu yang dialokasikan hanya 1 hari saja. Karena waktu monitoring yang dialokasikan 
oleh Pemda tidak memadai, Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan 
Kabupaten Kubu Raya kemudian membuat alokasi waktu sendiri untuk kegiatan 
penilaian perkebunan, yakni selama 4 hari untuk penilaian terhadap 1 perusahaan. 
Berhubung oleh terbatasnya anggaran pula, maka dalam setahun, kegiatan penilaian 
perkebunan tidak bisa dilakukan kepada semua perusahaan yang ada, misalnya pada 

                                            
62 Lihat http://appgis.dephut.go.id/appgis/moratorium_rev4/KALI-1315.jpg, akses 16 April 2014 
63 Lihat http://www.tempo.co/read/news/2013/12/05/090534988/Luas-Kebun-Sawit-Mencapai-13i5-Juta-
Hektare, akses 14 April 2014  
64 Belum ada informasi lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan “pembinaan” dalam kegiatan 
monitoring ini.  
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tahun 2013, Tim Penilai dari Dinas hanya bisa melakukan penilaian kepada 6 
perusahaan. Proses penilaian oleh Dinas terkait hanya dilakukan kepada perusahaan 
yang telah memperoleh SK Bupati dan IUP. Terdapat 2 jenis proses penilaian, yang 
pertama adalah penilaian kepada perusahaan yang berada pada “Tahap Pembangunan” 
yang dilakukan 1 kali dalam setahun dan penilaian kepada perusahaan yang berada pada 
“Tahap Operasional” yang dilakukan 1 kali dalam 3 tahun. Indikator-indikator penilaian 
untuk perusahaan yang berada pada tahap pembangunan adalah legalitas, sistem 
manajemen perkebunan, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun 
dan atau unit pengolahan, kepemilikan sarana prasarana sistem cegah dan kendali 
kebakaran, kepemilikan sarana prasarana sistem cegah dan kendali tanaman, penerapan 
AMDAL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dan pelaporan 
perusahaan. Indikator-indikator ini masih memiliki pecahan sub-sub-indikator yang 
mencapai sekitar 60 butir. Indikator-indikator penilaian yang sama juga diterapkan 
kepada perusahaan yang berada pada tahap operasional, yang berbeda hanyalah tidak 
adanya indikator penyelesaian hak atas tanah. Perkebunan yang belum memiliki pabrik 
namun telah memiliki kebun serta penghasilan yang diperoleh belum mencapai 60% dari 
jumlah Tandan Buah Segar tergolong dalam kategori “Tahap Pembangunan”.   

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki Tim TP4L (Tim Pembina Pengguna Pengawas 
dan Penatagunaan Lahan) yang salah satu fungsinya adalah untuk resolusi konflik lahan. 
Tim TP4L ini merupakan tim gabungan dari instansi-instansi pemerintah daerah terkait 
dari pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya seperti Sekretariat Daerah, Dinas 
Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan, dan instansi lainnya. Namun, karena 
keterbatasan waktu, penelitian ini belum mengumpulkan informasi yang memadai 
mengenai mekanisme kerja maupun capaian-capaian tim kerja ini. Informasi yang 
diperoleh dari narasumber Sekretariat Daerah, bahwa untuk resolusi konflik lahan yang 
terjadi di Kabupaten Kubu Raya, tim yang pertama kali menangani dan melakukan 
assessment terhadap kasus adalah tim teknis dari jajaran staff sebelum ditangani oleh 
Tim TP4L.      

 

 

B. Proses Perubahan Tata Guna Lahan dan Agraria Berdimensi Jender serta Krisis 
Sosial-Ekologis yang Diakibatkan  

 

Konteks kehadiran perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Bemban, khususnya PT. 
Rezeki Kencana tidak mengambil-alih seluruh wilayah pertanian, perkebunan maupun 
pemukiman masyarakat. Namun ada sebagian warga laki-laki yang kehilangan sebagian 
lahan mereka, dimana sebagian mendapatkan ganti rugi berupa uang maupun tanah 
pengganti dan ada juga yang sebagian lahannya belum mendapatkan penggantian. 
Selain itu, juga terdapat masalah jumlah bagi hasil dari perusahaan kepada warga desa 
yang tidak memuaskan mereka karena jumlahnya yang kecil. Persoalan-persoalan ini 
merupakan fenomena “elite capture” yang melibatkan beberapa orang aparat desa.  

Sejak kehadiran perkebunan kelapa sawit disekitar wilayah desa mereka, masyarakat 
Desa Sungai Bemban, khususnya perempuan, bekerja sebagai buruh harian lepas di 
perkebunan sawit, baik di PT. Rezeki Kencana maupun di PT. Sintang Raya, salah satu 
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dari tiga perkebunan sawit yang mengelilingi dan dekat dengan Desa Sungai Bemban. 
Baik kelompok perempuan dan laki-laki di desa ini melihat keberadaan perkebunan 
sawit ini sebagai peluang untuk rumah tangga mereka memperoleh pendapatan cash 
secara regular setiap bulan yang tidak mereka miliki sebelum masuknya perkebunan 
sawit, yang sebelumya tidak bisa mereka peroleh dari hasil pertanian mereka (karet, 
kelapa, sagu, jagung, pinang, padi) maupun dari hasil bekerja logging. Sudah menjadi hal 
yang umum saat ini di Desa Sungai Bemban bahwa suami istri, termasuk anak, sama-
sama bekerja sebagai buruh harian lepas. Proletarianisasi mulai berproses, khususnya 
penciptaan kelas buruh perempuan pekerja perkebunan sawit.  

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sungai Bemban 
adalah harga komoditas-komoditas pertanian mereka yang fluktuatif dan rendah (karet, 
kelapa, sagu, jagung, pinang dan padi), akses pasar yang terbatas dan volume produksi 
yang tidak reguler secara bulanan. Sementara itu, sumber cash income dari aktivitas 
logging juga mulai habis karena sumber daya yang menipis (terutama sejak masuknya 
perkebunan sawit) dan adanya kebijakan moratorium penebangan hutan yang 
berdampak kepada pasar kayu olahan di Kalimantan Barat. Kondisi ini menyebabkan 
warga Desa Sungai Bemban, khususnya perempuan, melihat keberadaan perkebunans 
sawit sebagai peluang untuk memperoleh cash income secara reguler. Aspek lain yang 
membuat perempuan Desa Sungai Bemban lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh 
di perkebunan sawit adalah selain upah harian lebih tinggi dibandingkan upah sebagai 
buruh tani, jumlah upah yang dibayarkan kepada buruh perempuan maupun laki-laki 
adalah sama, tidak dibedakan. Berbeda halnya jika mereka menjadi buruh tani dimana 
upah buruh perempuan hanya setengah dari upah yang dibayarkan kepada pekerja laki-
laki.  

Kerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan sawit menghabiskan sebagian besar 
waktu dari masyarakat agraris Desa Sungai Bemban. Tuturan para narasumber 
menunjukkan bahwa sebagai konsekwensinya, waktu yang mereka miliki untuk 
mengelola lahan pertanian mereka menjadi berkurang, sementara sebagian besar dari 
mereka masih sangat bergantung kepada pertanian padi sebagai sumber beras konsumsi 
mereka. Sebagai alternatifnya, maka tanggung jawab untuk mengolah lahan pertanian 
jatuh kepada anggota keluarga yang tidak bekerja di perkebunan sawit dan secara fisik 
ataupun pengetahuan mampu untuk mengolah lahan pertanian, ataupun membayar 
upah buruh tani dan mengandalkan “liling” yang merupakan kerja kelompok pertanian.   

Kehadiran perkebunan kelapa sawit yang mengubah ekosistem wilayah Desa Sungai 
Bemban dan sekitarnya. Pelanggaran yang terjadi terhadap wilayah gambut, terutama 
wilayah hutan lindung gambut, memiliki konsekwensi ekologis yang tidak hanya 
dirasakan secara lokal tapi juga berdampak global. Seperti yang dirilis oleh Wetland 
International dalam kajian mereka tentang pemanasan global dan lahan gambut, 
besaran karbon yang dilepas ke atmosfer dari konversi wilayah lahan gambut adalah 10 
kali lebih besar daripada kandungan karbon pada tanah mineral dalam ekosistem 
permukaan. Konversi lahan gambut merupakan penyumbang 60% emisi karbon dioksida 
di Indonesia (sekitar 900 juta ton per tahun)65.  

                                            
65

 Lihat 
http://www.wetlands.org/Whatarewetlands/Peatlands/Carbonemissionsfrompeatlands/tabid/2738/Default.
aspx, akses 18 April 2014 
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Gambar 5. Pohon Kelapa Sawit PT. Rezeki Kencana yang tumbuh di atas lahan gambut. 

 

 

Selain pelanggaran terhadap kawasan Hutan Lindung Gambut, kegiatan perkebunan 
sawit juga membuat warga desa menjadi resah dengan pencemaran terhadap air parit 
yang merupakan sumber air sehari-hari mereka untuk mencuci dan mandi. Saluran air 
parit (sungai kecil) yang mengaliri seluruh wilayah desa dan bermuara di sungai Kapuas 
ini tersambung dengan parit-parit yang digali oleh perkebunan. Bahan-bahan kimia yang 
terkandung dalam pupuk maupun pestisida yang digunakan jatuh dan masuk ke dalam 
aliran parit-parit tersebut yang selanjutnya masuk ke dalam saluran parit desa. Sejak 
dibukanya perkebunan sawit, lahan-lahan pertanian warga desa mulai mengalami 
serangan hama yang semakin meningkat intensitas maupun jenisnya. Serangan yang 
paling parah dirasakan adalah serangan hama kumbang badak terhadap perkebunan 
kelapa masyarakat. Ladang-ladang padi juga mengalami serangan hama merah dan ulat 
yang menyebabkan berkurangnya hasil panen secara signifikan. Akibat serangan hama 
ini, sebagian warga mulai berrencana untuk mengganti tanaman kelapa mereka menjadi 
kelapa sawit.   

Selain perubahan yang terjadi diatas, perubahan lain yang signifikan adalah naiknya 
harga tanah di desa Sungai Bemban sejak masuknya perkebunan kelapa sawit. Demikian 
juga masalah konflik tanah di kalangan masyarakat sendiri, misalnya terdapat persoalan 
penipuan penjualan tanah yang pada sepuluh tahun sebelumnya adalah hal yang hampir 
tidak pernah terjadi. Para narasumber juga menginformasikan bahwa masalah pencurian 
yang sebelumnya tidak pernah terjadi, setelah wilayah desa menjadi terbuka dan lebih 
mudah terjangkau melalui jalan darat, masalah pencurian juga menjadi meningkat. 



V.  
Kesimpulan dan Penutup 
 

 

Kerangka analisis “The Powers of Exclusion” oleh Hall, Hirsch dan Li yang diulas oleh 
Myers (2012) menyatakan bahwa secara alamiah, pemberian hak atas tanah merupakan 
proses pengeluaran (eksklusi) dan pengikutsertaan (inklusi), dimana pemilik hak 
diikutsertakan, sedangkan yang lain dikeluarkan. Pada saat bersamaan, pemberian hak 
atas tanah juga memberikan legitimasi kepada pihak berwenang sebagai pihak yang 
memiliki hak untuk memberikan hak atas tanah. Proses ekslusi tidak hanya 
berseberangan dengan akses, namun juga menyoroti hal pertarungan, konflik dan 
hubungan kekuasaan antar aktor. Para penulis ini menyebutkan bahwa terdapat empat 
kekuatan penyingkiran (powers of exclusion) yaitu regulasi/peraturan, pasar, kekerasan, 
dan legitimasi. Regulasi atau peraturan mewujud dalam bentuk diaturnya aturan-aturan 
penggunaan dalam ruang lingkup yang ditentukan untuk tujuan-tujuan tertentu dan oleh 
pengguna-pengguna tertentu. Kekuatan kedua yakni pasar, memiliki pengaruh terhadap 
harga tanah dimana permintaan untuk menggunakan tanah untuk ikut serta dalam pasar 
tertentu, khususnya komoditas pertanian yang sedang booking, akan meningkatkan 
harga tanah, sehingga mengeluarkan sekelompok orang dari memperoleh manfaat. 
Kekuatan ketiga adalah pemaksaan, seperti tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh 
aktor Negara untuk mengusir masyarakat dari lahan, yang umumnya ditemukan dalam 
kasus kegiatan konservasi dan produksi hasil bumi oleh korporasi skala-besar. Kekuatan 
yang keempat adalah legitimasi yang merupakan rasional yang digunakan oleh aktor 
Negara untuk mengeluarkan aktor-aktor lain, misalnya dalam rupa teritorialisasi. 
Keempat kekuatan ini tidak bekerja sendiri-sendiri tapi berkait satu sama lain dalam 
menciptakan dampak. Para penulis yang sama juga memunculkan satu konsep yang 
disebut “intimate exclusions” atau tindakan eksklusi dari orang-orang dekat, misalnya 
keluarga ataupun sesama warga desa. Intimate exclusion didefinisikan sebagai “tindakan 
sehari-hari” dan merupakan “proses-proses akumulasi dan disposesi diantara sesama 
warga desa dalam konteks kapitalisme agraria”.    

Dengan kerangka analisis diatas yang bisa membantu membaca lebih konkrit proses 
perubahan tata guna lahan dari perspektif jender yang terjadi di Desa Sungai Bemban, 
kita bisa menyimpulkan bahwa perempuan Desa Sungai Bemban mengalami proses 
eksklusi setidaknya dalam dua skala. Skala pertama pada tataran “intimate exclusion” 
dimana perempuan Melayu Desa Sungai Bemban tidak memiliki akses kepemilikan tanah 
secara setara dengan warga laki-laki Melayu, dimana kepemilikan tanah pada masyarakat 
Melayu Desa Sungai Bemban secara utama berada pada laki-laki. Pada tataran ini pula, 
kelompok perempuan tidak memiliki ruang dalam pengambilan keputusan di tingkat 
komunitas.    Selanjutnya dengan kehadiran perkebunan kelapa sawit, perempuan 
mengalami proses eksklusi pada skala Negara dalam tataran peraturan yang terjadi 
karena peraturan-peraturan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya 
Alam, masuk dalam kategori “buta jender” dan juga tidak sensitif terhadap kultur 
patriarkis dalam masyarakat yang memarjinalkan partisipasi perempuan dalam kegiatan 
pengambilan keputusan.  
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Pada tataran aturan, proses eksklusi telah terjadi dalam hal pengakuan kepada tanah 
yang dikelola oleh masyarakat sejak penentuan tata ruang wilayah kabupaten dan 
provinsi. Tidak transparannya proses RTRW Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Barat 
kepada masyarakat Kal-Bar telah memberi dampak signifikan kepada tersingkirnya 
masyarakat dari lahan yang mereka kelola dan tempati. Demikian pula dalam kebijakan 
penentuan wilayah hutan yang secara proses juga didominasi oleh Kementerian 
Kehutanan yang kemudian berdampak kepada kawasan pemukiman dan kelola 
masyarakat. Sementara itu, prosedur pemerolehan izin operasional perkebunan kelapa 
sawit yang terkesan cukup kompleks namun memberikan ruang terhadap pemerolehan 
wilayah kelola masyarakat secara tidak adil. Persoalan ini berkaitan dengan belum 
diakuinya lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat secara turun temurun dan adat 
namun belum memiliki pengakuan formal oleh Negara dalam bentuk sertifikat tanah. 
Selain itu, aturan-aturan perizinan industri perkebunan kelapa sawit (Izin Lokasi, HGU, 
AMDAL dan IUP) membuka peluang yang besar untuk terjadinya fenomena “elite 
capture” di berbagai tingkatan sehingga anggota masyarakat “kebanyakan”/akar rumput 
menjadi rentan terhadap terjadinya pelanggaran atas hak-hak Ekosob mereka. Dalam hal 
ini, kelompok perempuan merupakan kelompok yang paling rentan karena secara sosial 
budaya masyarakat yang patriarkis, mereka sudah menjadi “invisible” dalam proses-
proses politik pengambilan keputusan.       

Selanjutnya dalam tataran pasar, melonjaknya harga tanah (dan properti lainnya) di 
wilayah Desa Sungai Bemban sejak kehadiran perkebunan kelapa sawit menyebabkan 
terjadinya proses eksklusi dalam kepemilikan tanah. Dengan semakin tingginya harga 
tanah, kesempatan bagi generasi keluarga muda Sungai Bemban untuk memiliki tanah 
menjadi semakin sempit, misalnya seperti Lestari dan keluarganya ataupun Ibu Sari 
dengan keluarganya. Hal ini diperkuat dengan adanya fenomena buruh tani di Desa 
Sungai Bemban. Dengan adanya faktor pasar, tiadanya wilayah lahan baru untuk dirintis 
dan proses peralihan kepemilikan lahan dari masyarakat ke perkebunan kelapa sawit, 
bisa dipastikan bahwa pada tahun-tahun kedepan, warga Desa Sungai Bemban, 
khususnya generasi mudanya akan menjadi generasi pekerja / buruh tani di lahan-lahan 
pertanian dan perkebunan sawit. Kondisi ini semakin dimungkinkan dengan persoalan 
serangan hama yang dihadapi oleh tanaman pertanian/perkebunan rakyat di Desa 
Sungai Bemban sejak wilayah tersebut dikepung oleh perkebunan sawit. Sangat terbuka 
kemungkinan, bahwa beberapa tahun ke depan, wilayah perkebunan rakyat Desa Sungai 
Bemban (mis. Kelapa) akan berubah menjadi kebun sawit yang dikelola secara mandiri. 
Saat ini, sudah terdapat beberapa warga desa yang mengganti kebun kelapa mereka 
menjadi kebun kelapa sawit mandiri.    

Selain itu, pada tataran legitimasi, diskursus yang dibangun oleh aktor Negara untuk 
pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah pedesaan adalah untuk 
pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas listrik bahkan sekolah, dan juga untuk 
memberikan lapangan kerja kepada masyarakat pedesaan yang “tidak bekerja dan 
tertinggal”. Diskursus ini pula yang menjadi legitimasi kehadiran perkebunan kelapa 
sawit di wilayah Desa Sungai Bemban, dimana dikatakan bahwa kehadiran perkebunan 
kelapa sawit akan memberikan pekerjaan kepada warga desa, khususnya ibu-ibu. 
Masyarakat desa memang membutuhkan pendapatan cash dari pekerjaan sebagai 
Buruh Harian Lepas yang ditawarkan oleh perkebunan kelapa sawit, namun situasi ini 
muncul karena pendapatan mereka dari hasil pertanian yang mereka usahakan sendiri 
tidak memadai karena harga yang rendah dan fluktuatif, sulitnya menjangkau pasar dan 
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ditambah dengan serangan hama yang semakin meningkat sejak kedatangan 
perkebunan kelapa sawit, terutama serangan hama kumbang badak terhadap kebun-
kebun kelapa warga. Kondisi ini sangat ironis mengingat data media per Juni 2013 
menyebutkan bahwa Indonesia mengimpor 27 bahan pokok sehari-hari, yang salah 
satunya adalah kelapa yang diimpor dari Thailand, Singapura, Filipina dan Vietnam 
dengan nilai impor sampai April 2013 adalah USD 290,9 ribu dan volume impor adalah 
326,5 ribu kg66.  

Proses apa yang sedang kita saksikan saat ini? Pemerintah yang memformulasikan dan 
mengimplementasikan kebijakan Fungsi pemerintah Hal ini berarti rakyat Indonesia 
sedang menyaksikan bagaimana sentra-sentra perkebunan dan pertanian rakyat 
dihancurkan oleh kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan 
perdagangan yang tumpang tindih dan tidak memprioritaskan pemberdayaan pertanian 
dan perkebunan rakyat, dan bahkan terkesan bahwa para pembuat kebijakan 
sesungguhnya tidak memiliki informasi dan pemahaman yang akurat mengenai kondisi 
riil kehidupan masyarakat pedesaan beserta potensi-potensi yang dimiliki. 

 

 

 

 

  

                                            
66 Lihat http://bisnis.liputan6.com/read/606975/27-bahan-pokok-sehari-hari-ternyata-asalnya-dari-impor, 
akses 19 April 2014 
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