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Pembukaan: 
Prapaskah Hampir Berdarah 

 

 

Ayam berkokok memanggil-manggil hari untuk segera bangun dari peraduannya. 
Mentari masih enggan bersinar terang. Di Kampung Pareh1 yang saat itu sangat sunyi, 
beberapa perempuan memetik sayur genjer dan kangkung yang akan dibawa dan 
dimasak untuk sarapan ke tempat suami mereka yang sedang demo damai di Kantor 
Divisi III PT. Ledo Lestari. Namun, aktivitas mereka terhenti lantaran seorang anggota 
masyarakat yang pro-perusahaan menyapa mereka dengan sengitnya, “Nanti suami Kita’ 
itu mati!”2 Sapaan yang sangat tak diharapkan.  

Ibu-ibu itu tanpa ba bi bu lagi segera berangkat ke tempat demo damai yang jaraknya 
sekitar 4 km dari kampung itu. Perjalanan selama kurang lebih 1 jam ditempuh dengan 
hati yang was-was dan tak menentu. Pikiran mereka dikuasai pertanyaan mengapa orang 
itu bicara seperti itu? Terlebih lagi, mereka teringat akan adanya ancaman penculikan 
dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang perusahaan, yaitu Supardi. Supardi adalah 
orang Pareh yang tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Seluas. Dia adalah asisten 
humas perusahaan.  

“Kami waktu itu merasa takut. Kami takut diculik, takut dibunuh. 
Mereka kan mengancam seperti itu … Satu kepala mau dibelinya 50 
juta. Ada yang 20 juta, ada yang 70 juta. Dari BPD sampai sekdes. 
Semuanya akan diculik …. Kami tidak kerja, tidak ke hutan. Mau pergi 
noreh, kami pun takut.” 

(Bu Ilukinda, ngobrol bareng pada tanggal 21 Agustus 2014 di rumah 
Pak Nuh) 

 

Sudah hampir dua minggu sejak tanggal 31 Maret 2012, masyarakat menduduki Kantor 
Divisi III PT. Ledo Lestari itu. Masyarakat menuntut dikembalikannya tanah adat yang 
sudah dikuasai PT. Ledo Lestari seluas 1.420 ha. Tanpa kekerasan masyarakat meminta 
karyawan perusahaan untuk meninggalkan dan mengosongkan kantor itu. Mereka 
membentangkan spanduk bertuliskan “PT. LEDO LESTARI HARUS KEMBALIKAN TANAH 
ADAT KAMI. TANAH ADAT ADALAH HAK KAMI” Pintu kantor pun dipasang palang kayu. 
Kaum lelaki menjaga alat-alat yang biasa digunakan perusahaan untuk menggusur tanah-
tanah mereka. Ada 15 ekskavator, 2 chainsaw, 5 truk, 4 buah motor, dan sebuah mobil 
Strada yang biasa digunakan oleh seorang manajer perusahaan.  

Selama hari-hari demo damai berlangsung, ada beberapa ibu yang diserahi tugas 
memasak. Mereka itu adalah ibu-ibu dari Dusun Pareh yang sudah tidak memiliki anak 
kecil lagi, sehingga dapat meninggalkan rumahnya. Sementara ibu-ibu yang masih 
memiliki anak-anak yang masih kecil di rumah, mereka akan pergi untuk mengantar 

                                            
1Pareh adalah salah satu dari dua dusun yang ada di Desa Semunying Jaya. Dusun satunya adalah Dusun 
Semunying Permai yang seringkali hanya disebut dengan Semunying. 
2Kita’ adalah sapaan orang kedua (‘kamu’).  
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pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya pada pagi hari dan pulang sore hari. Bahkan, 
ada juga ibu-ibu yang membawa anak-anak mereka yang masih kecil karena tidak 
mungkin ditinggalkan di rumah sendiri.  

Begitu sampai di Kantor Divisi III PT. Ledo Lestari itu, ibu-ibu pemetik genjer dan 
kangkung tadi langsung menuju tempat masak dan mulai memasak.  

“Ketika kami sedang masak, terdengar suara yang akan menyerang 
kami. Kami belum siap karena kami masih masak untuk bapak-bapak 
yang berada di sana. Mereka itu datang ramai-ramai membawa 
mandau dan senjata lainnya. Memang mereka punya niat mau 
bebunuh.3 Mereka itu adalah masyarakat sini yang pro-sawit dan 
orang perusahaan. Orang-orang perusahaan di divisi-divisi semuanya 
diambil untuk melawan kami. Masyarakat yang pro-sawit adalah 
yang dari Semunying.4 Orang divisi itu dari banyak kampung. 
Jumlahnya ada 2 truk. Ada yang pakai motor juga. Kurang lebih 
seratusan. Ada pula yang datang dari Seluas.  

Teriakan mereka, “Seraaaang …! Bunuh mereka …!” sambil 
mengangkat mandau mereka. Teriakan itu berulang-ulang. Pak Asong, 
orang sini, mencari Pak Kades. “Mana Pak Kades?”. Kebetulan, Pak 
Kades sedang ke Bengkayang. Saat itu memang bapak-bapak sedang 
ke Bengkayang karena dipanggil. Waktu itu dari kami banyak yang 
perempuannya karena kaum lelakinya banyak yang ke Bengkayang. 
(Bu Ilukinda, ngobrol bareng pada tanggal 21 Agustus 2014 di rumah 
Pak Nuh). 

 

Meski banyak kaum laki-laki yang pada saat itu ke Bengkayang, ada beberapa bapak yang 
masih berada di tempat itu karena menjaga alat-alat perusahaan agar jangan digunakan 
untuk menggusur tanah masyarakat lagi. Salah satunya adalah Pak Nuh yang saat 
kejadian itu tidak memakai baju dan berada di barisan depan. Dari pihak masyarakat ada 
sekitar 50-an orang. Itu pun kebanyakan kaum perempuan. Sementara yang dihadapi 
masyarakat ada seratus lebih orang. Ketika kejadian itu berlangsung, ada libas di situ. 
Mereka tidak mengamankan pendemo dan pihak perusahaan. Mereka hanya menonton 
saja.  

“Ketika mereka akan menyerang kami, mereka itu (libas) santai saja. 
Aparat membela perusahaan itu nampak betul. Mereka tidak 
meleraikannya, malah membiarkannya.”Kami merasa sangat 
ketakutan. Rasa sedih. Yang namanya satu kampung itu kan saudara 
semua. Tetapi sedih karena kita saling bermusuhan. Mereka juga 
berteriak, “Kamu jahat … kamu jahat …!” Tetapi kami tidak 
membalasnya. Kami tidak teriak.  (Bu Margareta, ngobrol bareng 21 

                                            
3Bebunuh ‘saling membunuh’. 
4Yang dimaksud Semunying ini adalah sebuah dusun dari 2 dusun yang ada di Desa Semunying Jaya, yaitu 
Dusun Pareh dan Dusun Semunying. Dusun Semunying semua penduduknya telah bergantung kepada 
perusahaan. Mereka dulu tinggal bersama di kampung yang tidak jauh dari relokasi yang mereka tempati 
sekarang. Tempat tinggal dan rumah mereka dulu digusur perusahaan dan dijadikan lahan sawit. Kini 
pohon sawit yang ditanam di bekas kampung mereka itu telah berbuah pasir.  
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Agustus 2014 di rumah Pak Nuh). 

 

Dalam persitiwa itu, Bu Margareta, isteri kepala desa, ditarik rambutnya oleh bibinya 
sendiri yang pro-perusahaan. 

Bibi saya mengambil (‘menarik’) rambut saya. Saya mau lawan, 
suaminya bilang, “Jangan lagi, Nak. Udahlah.” Bibi itu sudah mabuk. 
Adik saya tampar bibi itu. Memang saya bisa saja berhasil 
(menampar). Saya mengamankan adik mamak saya (paman) yang 
digebuk (oleh) humas. Pak Garet itu ambil parang. Saya bilang, “Kalau 
kalian berani … benci sama suami saya karena suami saya jadi kepala 
desa … pandang saya. Bunuh saja saya … kalau kalian mau kepala 
desa yang memajukan kalian (pro-sawit).” Mereka semua itu bawa 
arak. Dalam kondisi mabuk semua. Mereka minum berkilo-kilo. (Bu 
Margareta, ngobrol bareng 21 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh). 

 

Waktu itu masyarakat yang berdemo memasang bendera Merah Putih sebagai lambang 
bahwa mereka melakukan demo secara damai. Bendera itu malah hendak dikoyak oleh 
mereka yang pro-perusahaan. Hal itu terjadi karena orang tersebut sudah berada di 
bawah pengaruh alkohol. Beruntung karena Pak Sekdes datang dan segera menarik 
bendera tersebut. Masyarakat yang demo damai tidak membawa senjata apa-apa untuk 
persiapan berdemo. Mereka hanya tangan kosong saja.  

Dalam peristiwa itu hadir juga ibu-ibu dari Kampung Semunying yang semuanya bekerja 
di perusahaan sawit. Salah satunya adalah Sopia. Dia mengatakan, “Kalian bawa kami ke 
sini katanya untuk demo damai, tetapi ternyata kalian ke sini mau saling bebunuh. 
Berarti kalian membohongi kami.” Ibu-ibu dari Semunying pun tidak tahu bahwa akan 
terjadi peristiwa seperti itu. Awalnya mereka pikir diajak demo damai juga. Teriakan-
teriakan semakin kuat. Suasana jadi gaduh dan ribut. Ketika mereka yang pro-
perusahaan akan menyerang masyarakat, datang tim dari Polres Bengkayang. Jumlahnya 
sekitar 50 orang. Lapangan jadi semakin penuh. Tim polres melerai masyarakat yang 
berdemo dengan orang yang pro-perusahaan. Lalu tim polres juga mengantar 
masyarakat yang berdemo damai pulang ke kampung. Alat-alat yang dijaga masyarakat 
pun akan dibawa ke Bengkayang.  

Sebelum masyarakat pulang ke kampung, orang-orang yang pro-perusahaan 
mengatakan, “Kalau kalian tidak pulang … akan kami bunuh kalian.” Bukan hanya itu saja 
ancaman mereka terhadap masyarakat. Ibu-ibu dari Dusun Semunying yang karena 
saking jengkelnya melihat ibu-ibu dari Pareh yang ikut demo pun mengumpat-umpat.  

“Akan kutempel pepek-pepek5 kalian perempuan yang ikut demo. Kami 
ini mau dibangun oleh Pak Surya. Kalau sampai kampung ini benar 
dibangun Pak Surya, saya tempelkan pepek-pepek kalian di dinding. 
Mereka juga mengatakan bahwa para perempuan yang ikut demo itu 
kalau pulang ke rumah akan bawa uang sekarung karena mereka 
dibayar untuk ikut demo. Yang bilang itu nenek-nenek kami yang pro-

                                            
5Pepek ‘alat kelamin perempuan’. 
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sawit. Kita tidak balas. Kita selalu mengalah. Kami menahan perasaan.” 
(Bu Margareta, ngobrol bareng pada tanggal 21 Agustus 2014 di rumah 
Pak Nuh). 

 

Kejadian itu menjelang Masa Paskah. Sebagian ibu-ibu pun sudah membuat kue Paskah 
dan diantar ke tempat demo damai tersebut. Bukan penuntasan masalah dan kedamaian 
yang diperoleh, namun justru ketercekaman dan ketakutan. Terlebih lagi buat ibu-ibu 
yang saat itu ditinggalkan bapak-bapak ke Bengkayang untuk urusan kasus perampasan 
hutan adat itu juga.  

 

 

Gambar 1. Demo Damai April 2012. Foto diambil dari Youtube. 

 

 



I.  
Latar Belakang 

 

 

Profil Desa Semunying Jaya 

Desa Semunying Jaya terletak di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, 
Provinsi Kalimantan Barat. Desa Semunying Jaya ini merupakan wilayah adat orang Dayak 
Iban. Luas Desa Semunying Jaya adalah  ± 18.000 ha. Batas-batas Desa Semunying Jaya 
adalah sebagai berikut. 

1. Sebelah Utara berbatas dengan Serawak, Malaysia. 

2. Sebelah Timur berbatas dengan Kampung Belidak, Desa Sekida. 

3. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kalon, Kecamatan Seluas. 

4. Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Sentimu’, Desa Aruk di Kecamatan Sajingan, 
Kabupaten Sambas. 

Semunying Jaya adalah salah satu dari enam desa yang ada di Kecamatan Jagoi Babang. 
Keenam desa tersebut adalah Desa Semunying Jaya, Sekida, Kumba, Gersik, Jagoi 
Babang, dan Sinar Baru. Desa Semunying Jaya merupakan wilayah yang dimekarkan pada 
tahun 2004 dari Desa Kumba, Kecamatan Seluas, Kabupaten Sambas.  

Masyarakatnya tinggal di dua dusun, yaitu Dusun Pareh dan Dusun Semunying. Di Dusun 
Pareh  yang merupakan pusat desanya ada satu pemukiman, yaitu Kampung Pareh yang 
terletak di pinggir Sunggai Kumba. Sementara di Dusun Semunying ada dua pemukiman, 
yaitu Kampung Semunying dan Kampung Bejuan. Kampung Semunying inilah yang 
dibelah oleh Sungai Semunying. Kampung Bejuan terpisah cukup jauh dari Kampung 
Semunying, yaitu berada di ujung barat laut yang berbatasan dengan Serawak dan Desa 
Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas. Di atas wilayah Desa Semunying Jaya 
seluas 18.000 ha itu terdapat pemukiman warga, lahan sawah, ladang, kebun karet, 
tembawang, kuburan, hutan adat, dan lain-lain.   

Asal nama “Semunying” adalah nama sebuah sungai yang bermuara di Sungai Kumba. 
Tidak diketahui dengan pasti apa arti kata “Semunying” ini. Namun ada yang 
mengartikan ‘bening’. Sungai ini merupakan anak Sungai Sambas.  

Pada tahun 2009, jumlah penduduknya 385 jiwa dengan 100 kepala keluarga (Monografi 
Desa Semunying Jaya via Adam dan Niko, 2012: 37). Pada umumnya, mata pencaharian 
masyarakat adalah berladang, noreh, berburu, mencari ikan sungai, dan mencari rotan 
(Momonus via Youtube). Dominasi mata pencahariannya adalah sebagai petani karet. 
Rata-rata setiap orang dapat menoreh getah karet enam kilogram per hari. Harga karet 
tidak dapat ditetapkan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat menjual getah karetnya ke 
pengepul dan pengepul akan menjualnya ke perusahaan karet.  

Terkait dengan mata pencahariannya ini, maka bumi atau tanah menjadi sumber 
penghidupan yang utama baik yang diolah menjadi ladang, kebun, sawah, atau 
tembawang. Oleh karena itu, tanah, air, dan hutan mempunyai arti penting bagi mereka. 
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Untuk mencapai desa ini, terdapat akses jalur darat dan sungai. Jalur sungai dulu lebih 
dipilih ketika belum ada jalur darat. Namun kini jalur darat sudah relatif lancar dengan 
dibukanya jalan paralel utara. Untuk jalur sungai, perjalanan menggunakan motor 
air/kelotok dengan mesin 15 PK dari Kecamatan Seluas memakan waktu sekitar dua jam. 
Sementara jika melalui jalan darat, dari Bengkayang memakan waktu kurang lebih 4 jam 
dengan menggunakan motor atau sekitar 3 jam dengan menggunakan kendaraan umum, 
yaitu bis.  

 

 

Gambar 2. Salah Satu Ruas Jalan Menuju Desa Semunying Jaya. 

 

Gambar 3. Pusat Desa di Kampung Pareh. 
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Semunying Jaya ini merupakan salah satu desa yang mengalami konflik agraria. Konflik 
itu terjadi terutama karena perusahaan sawit PT. Ledo Lestari menggusur hutan adat, 
tanah, tembawang, dan sungai tempat mereka menggantungkan hidupnya. Izin lokasi 
No. 13/ILBPN/BKY/2004 yang dikantonginya menjadi parang yang tajam untuk 
membabat hutan-hutan milik masyarakat; menjadi ekskavator yang gagah menggusur 
hutan, pemukiman, bahkan kuburan; menjadi surat sakti yang dapat mengubah hak 
milik. Ketika izin lokasi itu sudah habis, mereka terus menggusur tanah masyarakat. 
Tanah adat yang telah ditetapkan oleh bupati sebagai kawasan yang dilindungi untuk 
sumber benih pun juga terus digusur tanpa ampun. Bahkan juga ladang padi yang siap 
panen dan kebun karet masyarakat juga digusur. “Perusahaan tidak punya hati sedikit 
pun terhadap hak-hak kami,” demikian dinyatakan Pak Abu Lipah dalam Dengar 
Kesaksian Umum, 1 Oktober 2014.  

Hutan adat itu telah ditetapkan oleh Bupati Bengkayang dengan SK Nomor 30A Tahun 
2010 dengan nama Kawasan Tanah Adat Gunung Semunying Kolam. Luasnya 1.420 ha. 
Batas-batasnya adalah sebagai berikut. 

 Sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur 

 Sebelah selatan berbatasan dengan kebun karet masyarakat Dusun Pareh 

 Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Semunying 

 Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Peleng, Desa Sinar Baru. 

 

Adapun titik koordinat dari kawasan hutan adat itu adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Titik Koordinat Kawasan Hutan. 

No. X Y Keterangan 

1 362945 155709  

2 362982 157757  

3 364030 159080  

4 364344 159078  

5 365538 160909  

6 366517 161529  

7 368387 160849  

8 368047 159073  

9 363992 156655 Tugu Bupati 
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Berikut adalah sebuah peta yang menjadi lampiran Keputusan Bupati Bengkayang 
Nomor 30 A Tahun 2010, tertanggal 2 Februari 2010.  

 

 

Gambar 4. Peta Wilayah Adat yang Tumpang Tindih dengan Wilayah Perusahaan.  

 

Dilihat dari peta di atas maka tampak bahwa pada SK Bupati No. 30 A itu terdapat 
wilayah adat yang tumpang tindih dengan wilayah perusahaan.  

Untuk mempertahankan hak tanahnya, masyarakat telah melakukan berbagai upaya. 
Namun hingga kini, konflik agraria ini belum juga menemukan jalan terang yang dapat 
mengembalikan hak tanah masyarakat Semunying Jaya. Bukan hanya wajah bentangan 
topografisnya saja yang berubah, juga tidak hanya luas wilayahnya saja yang menyempit, 
namun tatanan sosial dan budayanya telah porak poranda terserang badai perusahaan 
perkebunan sawit PT. Ledo Lestari. PT. Ledo Lestari telah melakukan pelanggaran hak 
masyarakat adat, hak mendapatkan penghidupan dari hutan dan juga hak budayanya. 

Perlu pula dinyatakan di sini bahwa masyarakat adat Iban ini dalam sejarahnya banyak 
sekali membantu pemerintah ketika menegakkan dan mengamankan NKRI. Berikut ini 
adalah pernyataan Pak Abu Lipah ketika menyampaikan kesaksiannya pada Dengar 
Kesaksian Umum di Universitas Tanjungpura (1 Oktober 2014). 

Masyarakat kami menjadi ujung tombak. Orang-orang tua kami harus 
membawa bekal, harus menjadi penunjuk jalan untuk TNI untuk menumpas 
sisa-sisa komunis tahun 1967, 1968 di Perbatasan, 1973 pembantaian 
keluarga Letnan Juli. Kami jadi korban, jadi tumbal DOM kala itu. Kami tak 
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sempat untuk perbaiki hidup kami. Kami tak sempat membangun diri kami 
sebagai anak bangsa, tak dapat memajukan diri kami, tak dapat bergerak 
apa-apa, karena kami dikawal TNI. Tahun 1980-an daerah kami menjadi DOM 
yang buat kami sibuk. Orang tua kami yang bisa pikul senjata bergerak ke 
perbatasan untuk perjuangkan Indonesia, perjuangkan Pareh ini.  

 

Sejarah perjuangan mempertahankan dan memperjuangkan negeri itu rupanya justru 
berlanjut dengan kehadiran-kehadiran PT. Yamaker, Perum Inhutani, PT. Lundu, PT. Agung 
Multi Perkasa, dan PT. Ledo Lestari yang kesemuanya justru meluluhlantakkan hak ulayat 
masyarakat adat disertai dengan pelanggaran-pelanggaran HAM.  

Pelanggaran hak masyarakat adat dan konflik agraria di Semunying Jaya ini perlu 
diangkat karena sejak terjadinya pelanggaran tahun 2004 hingga kini tidak ditemukan 
solusinya. Masyarakat semakin hari semakin kesulitan mata pencahariannya. Tanah-
tanah mereka juga terus terancam diambil perusahaan dengan cara jual beli yang tidak 
jelas lewat para humas perusahaan. Padahal tanah bagi mereka adalah sumber 
penghidupan. Jika tidak ditemukan solusinya, maka semakin hari semakin terasa 
kemiskinan mendera masyarakat. Sudah sekian lama negara absen dalam penyelesaian 
kasus konflik agrarian ini. Bahkan, konflik itu sendiri juga dipicu dengan terbitnya surat 
izin lokasi yang diberikan oleh negara. Sudah saatnya kini untuk menghentikan praktik-
praktik penggusuran tanah yang mengorbankan masyarakat adat. 

 

Gambaran tentang Masyarakat Adat Iban Pareh di Desa Semunying Jaya 

Masyarakat adat di Desa Semunying Jaya merupakan masyarakat adat Dayak sub-suku 
Iban6 yang asal usulnya dari Malaysia. Pada zaman sebelum Indonesia merdeka, sekitar 
tahun 1940-an awal, ada tujuh kakak beradik dari Kampung Dampak Pepat di Serawak 
yang hijrah kearah selatan. Mereka itu adalah Jampung, Ajid, Ligung, Nyuwin, Amin, 
Balak, Migang dan Beji.  

Orang dulu bermusuhan. Jadi banyak orang kita yang mati terbunuh. Setelah itu, 
lama kelamaan kelahi antar-warga. Antara kampung sebelah dengan kampung 
sebelah karena tanah. Orang tua kami dulu yang tidak mau seperti itu lalu 
melarikan diri dan minta tanah sama pemerintah karena yang menguasai tanah 
adalah pemerintah. Dulu antara Serawak dan Indonesia belum ada batas yang 
jelas. Datang ke Kalimantan minta dengan Kerajaan Sambas. Minta ke Kerajaan 
Sambas dan diberi Semunying. (Pak Jamal, 22 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh). 

 

Karena kondisi-kondisi tersebut, Jampung bersaudara pergi ke arah selatan dan ingin 
tinggal di daerah itu. Kemudian, Jampung yang menjadi ketua rombongan ditemani oleh 
seorang China yang masuk Melayu (mualaf) yang bernama Dukang.7 Dukang dibawa 
Jampung menghadap Raja Sambas. Raja Sambas, Sultan Safiudin yang masih adik-
beradik dengan Sultan Brunei memberikan wilayah Semunying.  

                                            
6 Dayak Iban di Kabupaten Bengkayang ada di Jagoi Babang dan Seluas. Mereka merupakan pendatang 
dari Ngkilili, Lubuk Antu, dan Sri Aman di Sarawak (Istiyani, 2008: 132). 
7Dukang punya anak bernama Jali, Mat Bagong, dan Derani yang tinggal di Sinar Baru. 
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Mereka membuka daerah baru di Bejuan.8 Dari tempat pertama mereka datang itu, 
mereka kemudian pindah ke Gunung Kalimau’, kemudian ke Semunying Atas, ke 
Semunying, hingga sampai ke Pareh yang kini menjadi pusat Desa Semunying Jaya. Di 
setiap perpindahan ini, mereka meninggalkan bekas kampung dengan beragam tanaman 
buah dan kayu yang disebut dengan tembawang. 

Mengenai wilayah yang diberikan oleh Raja Sambas, tentu terdapat batas-batasnya. 
Orang dahulu mengandalkan rasa saling percaya dalam menentukan batas wilayahnya. 
Batas wilayah Semunying ini dari Lubuk Melabah, naik 2 km ke atas sampai Sungai 
Sentimo. Pada dasarnya mereka disebut sebagai orang darat. Sedangkan orang Melayu 
tinggalnya di sungai. Wilayah Semunying ini dahulu kala merupakan bagian dari Desa 
Kumba. 

Yang menetapkan batas antar-kampung adalah kedua belah pihak. Misalnya antara Mat 
Bagong dengan Pak Jampung berunding menentukan lokasi batas-batas desanya. 
Kesepakatan itu dilaksanakan dengan adat, tidak secara tertulis. Ritual adatnya adalah 
pancak babi yang dimaknai sebagai ritual penetapan batas tanah. Dua orang pegang 1 
tombak dan menombak babi secara bersamaan. Babi itu kemudian dikuburkan di situ 
dan di atasnya ditanami bambu sebagai batas wilayahnya. Sampai sekarang tanaman 
bambu sebagai batas itu masih ada. Masyarakat kedua belah pihak tidak bisa 
mengingkari batas-batas yang telah ditetapkan orang tua-tua dulu.  

Di batas itu juga ditanam tempayan. Masyarakat desa memberi umpan kepada penjaga 
batas itu. Barang siapa yang mengingkarinya akan menanggung akibatnya. Itulah sumpah 
mereka. Ketika menetapkan sumpah, semuanya dipanggil termasuk roh-roh penjaga 
batas. Kalau melanggar sumpah akan kena dosanya. Sumpah itu sampai sekarang masih 
dipercaya.  

Perihal sumpah ini, ada contoh yang sangat diingat oleh masyarakat yang meneguhkan 
bahwa sumpah tidak boleh dilanggar. Demikian ceritanya, ada perjanjian baru dengan 
Desa Sinar Baru (dulu namanya Peleng) ketika PT. Ledo Lestari masuk, yaitu tahun 2005. 
Orang Semunying melobi untuk wilayah di bagian atas dan memang diberikan. Perjanjian 
itu sudah sangat jelas. Namun belum begitu lama perjanjian tentang wilayah itu berlaku, 
lalu mau diubah oleh Safei, anak dari Mat Bagong. Beberapa bulan kemudian setelah 
berperkara tentang wilayah itu, Safei membawa speed lalu tabrakan dan meninggal 
dunia.  

Tentang batas wilayah ini, ada kesepakatan-kesepakatannya. Dengan Desa Saparan ada 
kesepakatannya juga. Begitu juga dengan Desa Aruk. Orang Aruk tahu bahwa 
tembawang orang Semunying ada di sana. Orang Aruk mengetahui tapal batasnya. Di 
zaman Camat Moses Ahi, terdapat kesepakatan dengan membagi batas Aruk dan Pareh 
di Kilometer 28. Mulai dari situlah hak adat masyarakat Iban Semunying berada. 
Berkaitan dengan tapal batas ini, di Kumba pun ada juga kesepakatannya.  

Jika dilihat dari gendernya, yang menentukan tapal batas adalah orang-orang tua yang 
laki-laki. Yang perempuan meramu sesajian untuk ritual penetapan batas wilayahnya. 
Perempuan tidak ikut menentukan lokasi batas wilayahnya dan juga tidak ikut 
musyawarah penetapannya. Penetuan tapal batas itu berada di suatu tempat 

                                            
8 Bejuan itu kini merupakan salah satu kampung di ujung paling barat laut. Jumlah KKnya sekarang 
tinggal 8 KK. Kampung Bejuan terasuk Dusun Semunying.  
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musyawarah. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan kesepakatan di forum sidang, maka 
bisa saja sampai saling membunuh. Oleh karena itu, dalam menentukan batas itu, 
perempuan tidak boleh ikut. Ini untuk mengantisipasi kalau ada konflik. Taruhannya 
nyawa. 

Masyarakat Dayak Iban di Semunying Jaya ini terus mempraktikkan adat istiadat 
budayanya. Mereka menggunakan dan mempertahankan bahasa benadai sebagai 
bahasa pengantar sehari-hari. Mereka juga hidup dalam tatanan adat yang dipimpin oleh 
kepala benua, patih, tuai rumah, dan pengarah. Para tokoh adat inilah yang dalam 
sejarahnya melindungi hutan-hutan dari penjarahan dan pemanfaatan yang 
sembarangan. Masyarakat adat Iban ini ketika ingin berladang melakukan ritual adat 
gawai. Dalam ritual ini, masyarakat mengumpulkan alat-alat perladangan selama 3 hari 3 
malam. Setelah ritual itu selesai, baru mereka boleh menebas hutan tua. Aturan yang 
harus diikuti adalah masyarakat harus “membeli” dengan cara membawa tempurung, 
logam, dan sepotong besi. Kemudian mereka menyatakan bahwa mereka akan berladang 
di tempat tersebut. Ketika akan dilakukan penanaman maka akan dilaksanakan ritual 
bedara, yaitu ritual pemberkatan benih, yang dimaksudkan agar mereka terlindungi dan 
selamat saat hendak mengerjakan ladang. Begitu juga saat hendak panen, masyarakat 
memanggil roh-roh nenek moyang dan Jubata ‘Tuhan’ agar apa yang dikerjakan 
mendatangkan berkat dan kelimpahan hasilnya. 

 

Sistem Penguasaan Tanah dan Strategi Penghidupan Masyarakat Setempat   

 

Sistem Penguasaan Tanah 

Masyarakat mengetahui batas-batas tanah Desa Semunying Jaya yang telah diberikan 
oleh Raja Sambas. Luas wilayah dengan batas-batasnya dulu ditentukan secara lisan saja. 
Penentuan batas-batas wilayah juga hanya berdasarkan kesepakatan dengan desa lain 
dengan rasa saling percaya yang ditandai dengan benda-benda alam, misalnya rumpun 
bambu.  

Masyarakat Semunying Jaya pun tahu wilayah-wilayah mana yang boleh dirimba “dibuka 
hutannya” dan mana yang tidak boleh. Masyarakat merimba “membuka hutan” itu 
sekali setahun dan dilakukan dalam rentang waktu yang relatif bersamaan. Merimba 
bisa dilakukan hanya sekeluarga saja, namun bisa juga dilakukan dengan cara beduro’ 
“gotong royong bergilir”. Umumnya, kalau dikerjakan sekeluarga luasnya sekitar 2-3 
hektar. Kalau dikerjakan dengan beduro’bisa mencapai 3-4 hektar. Ketika merimba, 
setiap keluarga akan membuat batas dengan tanam tumbuh atau tunggul kayu belian. 
Batas itu akan ditunjukkan kepada saudara/keluarga yang lain yang merimba di sebelah 
tanahnya. Cara seperti  ini sudah turun-temurun dan tidak pernah menimbulkan konflik 
antarsaudara. 

Tanah hasil dari merimba hutan tua9 itu dahulu kala tidak akan langsung ditanami. Ada 
semut-semut yang muncul yang jika ditanami karet akan langsung memakan bibit karet 
yang ditanam. Jadi tanah itu akan dibiarkan dulu selama beberapa tahun, misalnya 5 
tahun. Jika sudah lima tahun maka akan kembali ditebas tumbuh-tumbuhan yang ada 

                                            
9 Hutan tua adalah hutan primer. 



 
12 | Luka Meradang Perempuan Semunying Jaya “Ditusuk” Duri Sawit PT. Ledo Lestari 

 

dan tanah baru siap ditanami tanam-tanaman yang mereka inginkan. Biasanya tanaman 
buah-buahan, padi, atau karet. Ketika tanah itu sudah menjadi lahan yang siap ditanami 
namanya adalah tempasan “bekas hutan yang siap ditanami”. 

Meskipun boleh merimba hutan yang ada di Desa Semunying Jaya, mereka tidak boleh 
merimba hutan adat. Hutan adat merupakan sumber kayu, buah-buahan, rotan, pandan, 
dan apa saja yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Jadi, yang boleh dirimba 
hanyalah hutan yang bukan hutan adat dan bukan hutan penyangga hutan adat. Dengan 
demikian, hutan adat dan hutan penyangganya merupakan hutan yang tidak boleh 
digarap agar kehidupan mereka terjamin. 

Setiap keluarga umumnya merimba dengan luas antara 2-4 hektar saja. Tidak semau-
maunya merimba. Untuk merimba ini tidak baik kalau hanya dilakukan satu keluarga di 
suatu tempat oleh saja. Hal itu justru akan tidak menghasilkan karena hama akan 
menyerang lahan yang mereka rimba. Oleh karena itu, kalau merimba biasanya 5-6 
keluarga sekalian dalam satu hamparan. Dengan demikian, batas-batas yang dibuat pun 
mereka sepakati bersama secara kekeluargaan.   

Tanah yang dirimba bisa ditanami tanaman-tanaman berkayu keras, misalnya durian, 
tengkawang, dan sebagainya. Bisa juga langsung ditanami padi karena kesuburannya 
masih sangat bagus. Namun, khusus untuk membuat kebun karet, tanah yang dirimba 
tidak bisa langsung ditanami karet karena tunas karet itu manis dan akan dimakan 
semut-semut hutan. Dengan demikian, ada di antara mereka yang akan mengolah 
kembali tanah itu setelah 5 tahun kemudian. Dengan demikian kebiasaan merimba dan 
mengelola tanah seperti ini maka ketersediaan hutan tua (primer) pun terjaga. 

Tanah yang sudah dirimba merupakan hak dari warga masyarakat yang merimbanya. 
Karena sudah menjadi haknya, maka masyarakat pun dapat mewariskan ke anak 
cucunya. Bagi masyarakat Semunying Jaya, yang umumnya bisa diwariskan hanyalah 
tanah tempasan atau bekas tanah yang dirimba mereka. Itu pun sangat berarti bagi 
pewarisnya karena memang penghidupan mereka hanya dari tanah yang mereka kelola. 
Jika mereka tidak lagi memiliki tanah, maka mereka akan sangat susah karena ke mana 
lagi akan menanam padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan? Jika mereka tidak bisa 
menanam padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan, dengan apa mereka akan menghidupi 
anak cucunya?  

Untuk itu, kepala desa mengeluarkan surat keterangan tanah dengan maksud 
memberikan keterangan bahwa tanah dengan luas tertentu di lokasi tertentu 
merupakan tanah yang telah digarap oleh si A. Dengan demkian, diharapkan tidak ada 
pihak-pihak yang mengganggu tanah tersebut. Meski demikian, gangguan-gangguan 
terhadap hak lahan itu terus terjadi.  

 

Strategi Penghidupan Terkait Sumber Daya Alam 

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga memliki strategi penghidupan terkait 
sumber daya alam. Mereka tidak memungut rotan secara besar-besaran untuk dijual. 
Selain alat yang mereka miliki tradisional, kemampuan untuk memanennya terbatas, 
juga kemampuan pemasarannya yang terbatas. Dulu masyarakat masih relatif mudah 
mendapatkan rotan. Rotan yang dipungut dari hutan kira-kira 150-an batang yang 
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dibelah menjadi 4 lembar. Sejumlah 520 lembar rotan dikat menjadi 1 ikatan dengan 
harga Rp 350.000,00 ketika itu.  

Selain itu, mereka tidak memanfaatkan kayu sebagai ramuan rumah secara 
sembarangan. Mereka hanya mengambil kayu seperlunya saja dengan izin tokoh desa 
dan adat. Kayu yang ada di hutan adat tidak pernah boleh diperjualbelikan. Hal itu 
dianggap melanggar adat.  

Strategi lain adalah penghematan sumber daya alam dengan cara pengawetan. 
Masyarakat mengenal pengawetan untuk hasil buruan. Daging hasil buruan akan mereka 
awetkan dengan cara pakasam/fermentasi dengan mencampurkan nasi dingin dan 
garam ke dalam daging yang sudah mereka potong-potong. Hal ini juga dilakukan 
terhadap ikan. Selain dipakasam, ikan dapat juga disalai atau dibuat ikan asin.  

 

Pandangan Hidup Masyarakat tentang Alam  

Salah satu sumber daya alam yang teramat penting bagi masyarakat Semunying adalah 
hutan. Ketika ditanya bagi Ibu, apa arti hutan? Berikut ini adalah jawabannya. 

“Hutan bagi kami sangat bermanfaat. Kalau hutan itu dimusnahkan, kami tidak 
bisa memanfaatkan lagi. Kalau hutan rusak, anak-anak dan cucu itu mau makan 
ke mana? Ya, kalau orang tua rajin berimba, menunjukkan ini tempasan kamu, 
Sekarang kan tidak bisa berimba lagi. Mereka nanti mau makan apa? Hutan itu 
tempat kita hidup, kita berlindung di situ. Kita bisa cari makan di situ. Bisa cari 
kehidupan di situ.”(Bu Ilukinda, wawancara tanggal 23 Agustus 2014 di pondok 
ladang Pak Nuh). 

“Hutan segala-galanya, sumber hidup bagi masyarakat kampung. Tanpa hutan 
masyarakat ini apa yang terjadi dengan nasib anak cucu yang akan datang. Ke 
mana mereka mencari makan. Zaman makin modern. Kalau sekolah rendah saja 
tidak mungkin bisa mencari makan di luar negeri. Tanpa hutan ya sakit masa 
depan kami yang akan datang. Hutan itu sumber kehidupanj kami. Htuan 
segala-galanya: bikin rumah, cari buah-buahan. Cari makan, rotan. Tiga-empat 
tahun itu tidak akan ada lagi. Kami akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. 
Bagaimana pun sisa hutan yang tersisa jangan sampai ada penggusuran lagi. 
(Bu Margareta, wawancara tanggal 23 Agustus 2014 di pondok ladang Pak Nuh). 

 

Masih ada sisa hutan yang tersisa di seberang sungai. Kurang lebih 1.000-an ha. Hutan 
itu termasuk hutan yang bisa dirimba. Berarti sesungguhnya masih bisa merimba. 
Namun, mereka sepakat untuk menyimpannya dan tidak boleh dirimba. Orang 
Semunying Permai tidak setuju. Mereka minta dibagikan saja sisa hutan tersebut.  

“Kalau mereka diberi, takutnya mau menyerahkan pada perusahaan. Kami perlu 
hutan. Kalau tidak ada hutan, hilang air bersih. Hilang segala-galanya. Sumber 
air bersih tidak ada, binatang-binatang buruan tidak ada lagi. Kami tidak mau 
(memberi hutan kepada mereka) karena hutannya sudah semakin habis. Mereka 
(orang di Semunying Permai) tidak punya pohon kayu lagi. Mau cari kayu bakar 
saja sudah sulit.” (Bu Margareta, wawancara tanggal 23 Agustus di pondok 
ladang Pak Nuh) 
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Bentuk‐bentuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Dilakukan Komunitas 

Awalnya ada berbagai jenis lahan. Ada hutan tua (primer), hutan adat, hutan penyangga, 
tembawang ‘bekas kampung lama’, tempasan ‘hutan muda yang sudah diladangi, 
kebun, sawah, dan pemukiman penduduk. 

 

“Merimba” Hutan Tua  

Hutan tua merupakan hutan primer yang belum pernah dikelola lahannya. Masyarakat 
mengelola hutan tua ini dengan membukanya sebagai lahan untuk berladang. Ketika 
merimba ‘membuka hutan tua’, hutan itu masih bungas ‘masih sangat lebat’. Yang 
dirimba adalah hutan primer yang berada di wilayah Desa Semunying Jaya. Tentu saja, 
hutan itu bukan hutan adat. Karena hutan adat tidak boleh dirimba.  

Masyarakat dapat membuka hutan tua dengan cara beduro’ ‘gotong royong yang 
dilakukan secara bergiliran atau bergantian’. Selain secara beduro’, ada juga yang 
membayar orang upahan dengan upah harian. Beduro’ selama 1 hari dengan 10 orang 
bisa mendapatkan sekitar 2,5 ha.  

Yang pergi merimba itu laki dan perempuan. Tugas ibu-ibu ketika hendak pergi merimba 
dari rumah adalah bawa periuk, kuwali, garam, micin, air masak, gula, kopi, bahan 
pokok, lauknya, dan minyak. Yang laki-lakinya membawa air. Kalau tetangga ikut mereka 
masing-masing membawa air dan nasi. Untuk yang mengundang beduro´ tinggal 
menambah sayur dan lauk-pauknya. Ada perempuan yang ditugaskan untuk menyiapkan 
makan bagi yang nyasau dan nebang.  

Pohon-pohonnya ada yang sudah besar-besar, juga ada pohon yang belum terlalu besar, 
tetapi kayunya keras. Oleh karena itu alatnya yang disebut dengan duko’ ‘parang’ harus 
tajam. Kaum lelakilah yang bertugas mengasah parang-parang tersebut. Yang menebang 
itu laki-laki. Yang perempuan nyasau ‘menebas pohon-pohon yang diameternya sekitar 
5 cm’.  

Dalam membuka hutan tua itu, pohon-pohonnya ditebang dan ditebas dulu. Setelah itu 
masyarakat menunggu kekayuan itu kering. Bahkan dicek sampai tanahnya pun harus 
cukup kering, baru bisa dibakar. Dalam menunggu kering itu bisa berminggu-minggu 
bahkan 1 bulan tergantung sinar mataharinya apakah cepat mengeringkan atau tidak. 
Kayunya akan dibakar, namun kalau ada yang besar akan dichainsaw untuk papan 
pondok. Kulitnya untuk dinding pondok, misalnya meranti. 

Setelah menunggu sekitar 1 bulan dan kering, yang membakar pohon-pohon kering itu 
adalah bapak-bapak. Ibu-ibu ada juga yang ikut membakar. Cara membakarnya adalah 
dengan membuat obor dari bambu yang diberi minyak tanah dan diberi sumbu. Ketika 
sedang panas-panasnya sinar matahari, antara jam 1 atau 2 mereka mulai menunggu 
angin datang dan membakar kekayuan kering itu dengan obor bambu tersebut.  

Dalam membakar lahan ini, biasanya masyarakat yang memiliki lahan berantan 
‘berdekatan’ akan kompak melakukan pembakaran secara bersama-sama. Hal ini 
dilakukan agar api dapat dimanfaatkan secara efisien. Api itu bisa padam sendiri. 
Biasanya dalam waktu sehari kayu-kayu itu tidak langsung habis terbakar semua. Akan 
ada sisa-sisa kayu yang belum terbakar habis. Untuk itu diperlukan lagi gotong-royong 
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untuk membakar sisa kayu tersebut. Sisa-sisa kayu itu ditumpuk dan dibakar lagi. Bikin 
pumpun ‘api unggun’, dibakar lagi sampai habis.  

Proses untuk membakar dari pertama sampai habis itu bisa 1 minggu. Itu pun kalau kayu 
cukup kering dan api dapat membakar dengan cepat. Kalau ternyata kurang kering maka 
bisa sampai 2 minggu. 

Dahulu kala sebelum mengenal insektisida, hutan tua yang dirimba tidak bisa langsung 
ditanami pohon karet. Hal ini dikarenakan ada semut-semut yang memakan tunas-tunas 
karet yang langsung ditanam. Oleh karena itu, masyarakat akan menunggu beberapa 
tahun kemudian, untuk menebas lagi dan siap meladangi hutan tua yang kini telah 
menjadi tempasan. 

 

Mengelola Hutan Adat 

Hutan adat itu secara biofisiknya merupakan hutan primer. Tidak ada yang menanam 
pepohonannya. Diameter pohonnya pun besar-besar sekali. Jika orang dewasa memeluk 
pohon itu maka ujung jari tangannya pun tidak bisa bertemu. Dua pohon saja sudah bisa 
untuk membuat ramuan satu rumah. 

“Mewah kayu di hutan adat itu. Ada durian, tengkawang, keruing, tekam, 
belian, jelutung, meranti, rotan, dan lain-lain. Memang kekayaan alam ini dulu 
luar biasa. Tujuh keturunan pun itu tidak akan habis. Kayunya besar-besar. Kayu 
tengkawang batu dan meranti di tepi sungai itu banyak. Di tepi-tepi saja, banyak 
rotan. Mudah cari duit dulu. Kalau sekarang, sakit mau cari duit itu”. (Bu 
Margareta, wawancara tanggal 23 Agustus 2014 di pondok ladang Pak Nuh). 

 

Masyarakat boleh memanfaatkan kayu-kayu untuk meramu rumah dengan seizin tokoh 
adat. Mereka juga boleh mengambil buah-buahan, rotan, tumbuhan obat, berburu, 
mencari ikan, dan lain-lain meski tanpa izin asal tidak merusaknya. Kalau ada yang rajin 
mengambil rotan untuk dijual, itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah menebang kayu 
sembarangan untuk sendiri tanpa izin, apalagi dibisniskan. Yang membuat aturan ini 
pertama kalinya adalah para tetua dahulu yang lalu secara turun-temurun dipesankan 
untuk anak cucu. Dulu masyarakat taat dengan aturan tersebut. “Ketika hutan adat itu 
dibakar, kita sangat sedih. Kita mau melawan itu bagaimana, ya?”(Bu Margareta, 
wawancara tanggal 23 Agustus 2014 di pondok ladang Pak Nuh). 

Sejak diberikannya tanah dari Kerajaan Sambas kepada Jampung bersaudara, maka 
Jampung bersaudara pun membuat tata kelola lahan sebagaimana yang dilakukan pada 
masyarakat Dayak Iban (dan Dayak pada umumnya), yaitu hutan adat tidak boleh 
dirimba, hanya boleh diambil rotan, buah, tanaman obat, sayur-sayurannya. Sementara 
untuk kayu harus dengan izin dari pemimpin adat dengan mengemukakan alasannya. 
Lahan yang boleh dirimba hanya hutan tua yang bukan merupakan hutan adat. Jika ada 
yang melanggar adat dengan cara menebang kayu yang ada di hutan adat maka orang 
yang bersangkutan akan dikenai sanksi Rp 350.000,00 untuk setiap batangnya. 
Perbuatan mengambil kayu tanpa izin tokoh adat dianggap sebagai perbuatan mencuri.  

Jika melanggar aturan pemanfaatan kayu di hutan adat saja masyarakat setempat harus 
dikenakan sanksi maka apabila ada masyarakat tidak mengakui keberadaan hutan adat 



 
16 | Luka Meradang Perempuan Semunying Jaya “Ditusuk” Duri Sawit PT. Ledo Lestari 

 

itu dia dianggap tidak tahu adat. Hal ini dinyatakan Ibu Ilukinda ketika menanggapi 
pernyataan Pak Asong yang menyatakan bahwa sejak Don Jampung, di Semunying Jaya 
tidak ada lagi hutan adat. 

 

Mengelola “Tembawang” 

Tembawang adalah bekas kampung lama. Ketika masih merupakan kampung, tentu 
mereka yang tinggal di kampung itu menanam berbagai tanaman kayu dan buah. Ketika 
kampung lama sudah ditinggalkan maka kalau ke tembawang, masyarakat, baik laki 
maupun perempuan mencari buah-buahan. Pepohonan di tembawang tidak ditebang. 
Tembawang juga tidak boleh diladangi. Yang menentukan batas tembawang adalah 
kakek nenek yang bikin kampung.  

 

Mengelola “Tempasan” (Hutan Muda yang Siap Diladangi) 

Setelah menunggu sekitar 5 tahun, masyarakat kembali ke hutan muda hasil merimba di 
hutan tua itu untuk nyasau ‘menebas’ dan membakar kembali pepohonan yang telah 
tumbuh. Kini lahan itu telah menjadi tempasan yang siap untuk diladangi atau dijadikan 
kebun.  Setelah selesai membakar, ibu-ibu menanam sayuran. Misalnya nugal ‘membuat 
lubang di tanah dengan tugal/kayu yang dibuat runcing’ sambil menih ‘memasukkan 
benih ke lubang bekas tugal’ jagung. Selain jagung, mereka juga menanam ketela, labu, 
timun, sawi, dan sebagainya. Sementara itu, bapak-bapak membangun pondok. Setelah 
menanam sayur-sayuran itu, baru menanam padi. Pilihan lain, selain menanam padi 
adalah menanam karet.  

 



II. 
Sejarah Tentang Kebijakan Pembangunan di Semunying Jaya 

 

 

Kebijakan pembangunan berupa pemberian izin konsesi yang menyasar kawasan 
Semunying Jaya terjadi beberapa kali yang melibatkan beberapa perusahaan: 

 

1. Tahun 1987-1990-an PT. Yamaker  

PT. Yamaker merupakan perusahaan yang memegang hak pengusaan hutan (HPH). 
Perusahaan ini membuka jalan untuk transportasi produksi kayu tanpa izin dari tokoh 
adat Semunying Jaya. Karena pembukaan jalan itu menyasari wilayah Semunying Jaya 
maka masyarakat bersama tokoh adatnya menghukum adat PT. Yamaker. Setelah 
dilaksanakan hukum adat terhadap PT. Yamaker oleh masyarakat adat, PT. Yamaker 
tidak lagi melakukan perusakan hutan adat di Semunying Jaya. Yang perlu mejadi 
catatan adalah bahwa PT. Yamaker mendapatkan izin dari Kemenhut dalam posisi belum 
ada penunjukan.  

2. Tahun 1998-2000 Perum Inhutani 

Pada tahun 1998 inhutani melakukan reboisasi di wilayah Semunying. Namun 
kenyataannya, Perum Inhutani juga secara sengaja melakukan penebangan dan 
pengambilan kayu diwilayah hutan adat masyarakat Semunying. Hukum adat pun 
dilaksanakan atas kesalahan Perum Inhutani yang telah menebang dan merusak hutan 
adat. 

3. Tahun 2000-2001 PT Lundu (Malaysia) 

4. Tahun 2002-2003 PT. Agung Multi Perkasa 

5. Tahun 2004- sekarang PT. Ledo Lestari, yang merupakan anak perusahaan Duta Palma 
Group. 

Jika dilihat dari rentangan waktu, luasan kawasan yang digarap, dan dampaknya maka 
masuk dan beroperasinya PT. Ledo Lestari merupakan sejarah terkelam bagi masyarakat 
Semunying Jaya yang berkepanjangan hingga saat ini. Awalnya, surat yang diterbitkan 
oleh Pemda Bengkayang Nomor 13/IL-BPN/BKY/2004 pada tanggal 20 Desember 2004 
memberikan izin konsesi seluas 20.000 ha untuk perkebunan sawit. Surat izin itu menjadi 
“pusaka” yang ampuh bagi PT. Ledo Lestari untuk masuk dan beroperasi di wilayah 
Semunying Jaya.  

Dalam praktiknya, ketika masuk ke wilayah Semunying Jaya itu, PT. Ledo Lestari seolah 
hanya melihat tanah dengan sungai yang mengalir dan hutan di atasnya. PT. Ledo Lestari 
tidak memperhatikan masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari kemurahan 
hutan, sungai, dan tanah. Datang, tanpa sosialiasi kepada masyarakat. Alat berat pun 
mulai dioperasikan dan meluluhlantakkan kawasan sumber penghidupan masyarakat.10 

                                            
10 PT. Ledo Lestari mendatangkan alat berat ke lokasi yang dianggap wilayah konsesi perusahaan 
dipimpin Pak Samosir melewati logpon di Pareh untuk dibawa di Camp Sekoyak. Sesuai rencana alat 
tersebut akan digunakan untuk membuka jalan menuju Sekajung dan Kampung Rasau (Malaysia), tetapi 
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Tentu saja, hal ini memicu konflik.  

Penghancuran sumber ekonomi itu awalnya terjadi pada sekitar 14.000 ha kawasan 
hutan yang berstatus sebagai hutan produksi dan hutan adat. Bahkan baru sekitar tujuh 
bulan PT. Ledo Lestari beroperasi di Semunying Jaya, mereka telah membabat kebun 
karet masyarakat untuk pembukaan jalan. Sebulan kemudian, aksinya semakin 
merajalela. Mereka menggusur hutan primer milik warga di KM 31 Simpang Kendai. 
Hutan itu  dilindungi selama turun temurun. Di dalamnya terdapat kawasan tembawang 
dan lahan pertanian.  Bahkan penggusuran juga dilakukan di hutan sekunder dan 
kawasan  keramat. Pihak perusahaan terus menggunduli hutan hingga 9.000 hektar di 
wilayah hutan masyarakat tanpa mendapatkan izin pemanfaatan kayu (IPK) saat itu. 
Penggusuran ini terus terjadi. Pada rentang tahun 2006-2007 PT. Ledo Lestari menggusur 
100 hektar hutan adat masyarakat. Perusahaan semakin hari semakin menghimpit 
masyarakat. Dari tahun 2007-2010 mereka tidak memiliki izin lokasi lagi tetapi terus 
memperluaskan tanah garapan kebunnya, termasuk menggusur tanah adat seluas 1.420 
ha yang telah ditetapkan menjadi hutan adat sebagai hutan sumber benih. Tidak ada 
sanksi apa-apa yang dijatuhkan kepada PT. Ledo Lestari. Bahkan ketika pengukuhan 
hutan adat itu berlangsung, saat itu pula di hadapan bupati, polres, SKPD-SKPD, 
perusahaan masih beraktivitas pada jarak beberapa meter saja. 

Kerja tanpa izin itu terjadi lagi ketika izin yang dikeluarkan bupati pada tanggal 21 Juni 
2010 seluas 9.000 ha itu habis pada tanggal 21 Juni 2013, tetapi hingga kini PT. Ledo 
Lestari masih melakukan pembukaan lahan-lahan baru. Tidak ada teguran, apalagi sanksi 
dari Pemda Bengkayang.  

PT. Ledo Lestari ini bahkan juga membabat kawasan hutan produksi yang tidak ada izin 
pelepasan kawasan hutannya. Untuk wilayah yang masih berupa kawasan hutan ini saja 
tidak mendapatkan sanksi, apalagi lahan milik masyarakat.  

Melalui orang-orang tertentu, pihak perusahaan memecah belah masyarakat. Cara 
memecah belah itu adalah dengan melayani dan memfasilitasi masyarakat yang pro-
perusahaan dan meneror masyarakat yang melawan perusahaan. Dengan demikian 
jurang keberpihakan semakin kentara. Timbullah pro dan kontra dengan perusahaan. 
Antara ibu-ibu kadang-kadang timbul permasalahan: tidak tegur sapa antarwarga dan 
saling bermusuhan.  

Dari berbagai pemaparan di atas dapat ditarik suatu garis kesejarahan menyangkut tata 
kebijakan agraria yang ternyata tidak berpihak pada masyarakat adat.11 Dari satu 
perusahaan ke perusahaan lain tanah adat masyarakat Semunying Jaya digusur dan 
dirusak. Semuanya itu memungkinkan karena adanya tata kebijakan yang memberi 
peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan kejahatan lingkungan dan 
kemanusiaan tersebut. Dengan adanya peluang tersebut, badan-badan usaha yang 
bermodal besar dalam bidang perkebunan dan kehutanan mengambil dominasi 
penguasaan lahan dan terus melakukan ekspansi untuk semakin memperkaya badan 
usaha tersebut. Hal itu relatif mudah diwujudkan manakala badan-badan pemerintah 

                                                                                                                        
kemudian perusahaan malah menggusur lahan untuk kebun sawit tanpa pernah melakukan pertemuan 
maupun pemberitahuan kepada masyarakat (Kronologi Kasus Semunying Jaya via Adam, 2012: 27). 
11 UUPA 1960 yang merupakan payung bagi kebijakan-kebijakan menyangkut agraria, praktiknya hanya 
mengurus wilayah non‐hutan. Kenyataannya, di wilayah hutanlah yang seringkali terjadi konflik, 
terutama dengan masyarakat adat, masyarakat yang berada di sekitar hutan.  
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terkait agraria, kehutanan, dan perkebunan berperan menjadi lembaga pengadaan tanah 
dengan pemberian izin atau hak penguasaan atas tanah beserta sumber daya alamnya.  

Sementara jika dibalikkan arah pandangan dari dalam masyarakat, hukum yang berlaku 
di dalam masyarakat, yaitu hukum adat jelas-jelas diabaikan atau ditiadakan 
keberlakuannya oleh tata peraturan dan perundang‐undangan agraria, kehutanan dan 
perkebunan. Ketika dua hukum itu bertemu, hukum adat seringkali dikalahkan, bahkan 
tak dianggap memiliki kuasa dan martabat. Inilah akar masalah mengapa tanah adat 
yang dimiliki masyarakat dengan mudah digusur dan dirusak. Bahkan, masyarakat 
kehilangan hak kelola lahannya. Ya, hal ini menunjukkan tidak adanya kebijakan yang 
memberikan kepastian penguasaan bagi masyarakat dalam mengakses tanah beserta 
sumber daya alamnya.  

 

Melihat Sebab-sebab Konflik 

Penerbitan Surat Izin oleh Pejabat 

Jika digali sebab-sebab konflik yang terjadi di Semunying Jaya, maka pertikaian antara 
masyarakat adat Dayak Iban Pareh dengan berbagai pihak perusahaan yang menggusur 
dan merusak wilayah kelola mereka yang utama adalah diterbitkannya surat-surat izin 
penguasaan lahan oleh pejabat negara. Dalam kasus PT. Ledo Lestari, yang menerbitkan 
izin lokasi dan izin usaha perkebunan adalah Bupati Bengkayang kala itu. Bupati 
memberikan izin lokasi yang di dalamnya terdapat tanah wilayah kelola masyarakat adat. 
Tak ayal, tanah masyarakat adat pun digasak badan usaha raksasa itu untuk bidang 
perkebunan sawit. 

Dalam pemberian izin kepada PT. Ledo Lestari ini telah terjadi kesalahan prosedural. 
Tanggal  Desember 2004 pemkab memberikan informasi lahan, lalu tanggal 17 Desember 
2004 telah dikeluarkan Izin Usaha Perkebunan. Sementara itu izin lokasi baru dikeluarkan 
pada tanggal 20 Desember 2004. Jadi, dalam rentang waktu 1 bulan Pemkab Bengkayang 
mengeluarkan 3 dokumen untuk 1 perusahaan dengan tata urutan yang terbalik-balik. 

 

Kekerasan dan Manipulasi Muncul dalam Proses Pengadaan Tanah 

Perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang keberadaan 
mereka serta apa yang akan mereka lakukan di Semunying Jaya. Perusahaan terlah 
mendapatkan Informasi lahan dari Bupati Bengkayang dengan surat nomor 
050/210/Ekon-BAPPEDA tertanggal 6 Desember 2004 dan izin lokasi No. 
13/ILBPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004. Anehnya, perusahaan mendapatkan 
Izin Usaha Perkebunan dengan nomor 525/1.270/HB/XII/2004 tertanggal 17 Desember 
2004. Untuk penyelenggaraan usaha perkebunan, mestinya yang harus ada dulu adalah 
informasi lahan, izin usaha, baru kemudian izin usaha perkebunan. Dalam kasus PT. Ledo 
Lestari ini justru terbalik, dapat surat informasi lahan, dapat surat izin usaha perkebunan, 
baru kemudian surat izin lokasi.  

Toh surat informasi lahan, surat izin lokasi, dan surat izin usaha perkebunan itu menjadi 
senjata yang tajam untuk mengiris-iris sebagian tanah yang menjadi hak masyarakat. 
Cara mengiris-iris tanah itu adalah dengan meminjam tangan dari anggota masyarakat 
yang diminta menjadi humas perusahaan. Humas-humas itu cukup banyak. Dari 
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Kampung Pareh saat ini ada Pak Garet, Pak Jamaludin, Pak Nikodemus Asong, dan 
Jendan Yanto. Dari Kampung Seunying Permai saat ini ada Pak Jeliman, Pak Samsul, Pak 
Samsuardi, Pak Adi, dan Pak Lobo. Sementara asisten humasnya adalah Supardi. Orang 
Pareh yang tinggal di Pasir Putih di Kecamatan Seluas. 

Tugas humas menurut Pak Abu Lipah adalah menghubungkan masyarakat dengan 
perusahaan. Tugas utamanya adalah melobi masyarakat supaya masyarakat mau menjual 
tanahnya. Dalam hal ini, dia menjadi “tukang rayu”. Karena merayu maka dia berbicara 
yang bagus-bagus atau muluk-muluk. Jika masyarakat ada yang mau menjual tanahnya 
karena kena bujuk rayunya itu, maka humas akan mendampingi masyarakat yang mau 
menjual tanahnya ke perusahaan. Kalau tanpa humas, tidak bisa. Yang terjadi, ketika 
mengukur lahan masyarakat, humas pun memanipulasi luas tanahnya. Misalnya 1 ha 
hanya dikatakan 0,8 ha. Kalau berhasil menjualkan tanah masyarakat, maka setiap 
hektarnya dia mendapatkan bonus Rp 50.000. Apabila dia cukup banyak menjualkan 
tanah masyarakat ke perusahaan maka dia bisa saja diangkat menjadi asisten humas. 
Contohnya Supardi.  

Hebatnya perusahaan, mereka memilih orang-orang yang potensial untuk menekan 
masyarakat agar melepaskan tanahnya. Orang yang dulunya mati-matian menentang 
perusahaan pun bisa dirayunya untuk menjadi humasnya.  

Cara kerja humas pun ada yang sangat kejam. Mengukur tempasan milik masyarakat lalu 
dijualnya ke perusahaan. Uang diterima, tidak dibayarkan ke masyarakat, melainkan 
masuk ke koceknya sendiri. Masyarakat pemilik tanah itu hanya bisa berrontak kecil 
tanpa bisa mempertahankan tanahnya. Jika saja diadukan ke tokoh adat, yang terjadi, 
apabila ada denda adat yang ditimpakan ke pihak penjual tanah maka denda adat itu 
tidak akan diberikan ke si empunya tanah, melainkan ke kocek temanggungnya.  

Temanggung adat Iban itu tidak tinggal di Pareh atau Semunying. Dia adalah tokoh adat 
yang dipilih oleh Pak Obaja selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang. Secara 
kewilayahan saja, sesungguhnya tidak masuk akal jika seorang temenggung di kecamatan 
lain berkuasa untuk wilayah kecamatan Jagoi Babang.Soal jual beli tanah ini, secara 
umum masyarakat merasa sangat dirugikan karena bukannya tanah itu mereka jual lalu 
dibeli oleh perusahaan, melainkan diambil secara gratis.  

Selain dengan menggunakan tangan para humas, ada sebuah surat yang seolah dibuat 
oleh pihak masyarakat yang ditujukan ke Pimpinan PT. Ledo Lestari. Pada surat tertanggal 
22 Desember 2010 itu dinyatakan bahwa pada prinsipnya masyarakat menyambut baik 
tentang adanya keinginan perusahaan yang rencananya akan memberikan plasma 
kepada masyarakat. Surat tersebut ditandatangani oleh Hendi Ayub, Baeng, Ginun, 
Jampah, dan Janang yang dilampiri daftar masyarakat yang menginginakan plasma. 
Namun, berdasarkan informasi dari kepala desa, tidak semua tokoh yang namanya 
disebut diatas benar-benar tanda tangan. Selain itu, terdapat 38 orang yang 
sesungguhnya tidak ikut tanda tangan karena telah pindah tempat tinggal, kerja di lain 
tempat, dan mengaku tidak tanda tangan. Bahkan dalam lampiran itu juga ada nama 
yang dobel, yaitu nama Sartono.12 Belum lagi, jika dilihat tanda tangan di daftar nama-
nama masyarakat Pareh yang menginginkan plasma tersebut ada kecenderungan arah 
coret yang sama. Oleh karena itu, telah terjadi rekayasa dan pemalsuan tanda tangan.  

                                            
12 Lihat daftar nama-nama masyarakat Pareh yang menginginkan plasma nomor 18 dan 37. 
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Selain itu, terdapat satu kesalahan fatal dari Bupati Bengkayang yang terlambat memberi 
tahu berakhirnya izin lokasi yang dimiliki PT. Ledo Lestari. Hal itu nyata ternyatakan pada 
surat yang dikeluarkan Bupati Bengkayang bernomor 400/0528/BPN/VI/2009 tertanggal 
12 (atau 17?) Juni 2009. Dalam surat itu dinyatakan bahwa SK Bupati Bengkayang Nomor 
13/IL-BPN/BKY/2004 tanggal 20 Desember 2004 telah berakhir pada tanggal 20 
Desember 2007. Dengan demikian tidak dapat lagi dipergunakan untuk memperoleh 
tanah/lahan di bekas izin lokasi perusahaan. Jadi, selama dua tahun perusahaan 
melakukan penggusuran lahan masyarakat tanpa izin. Bupati mengeluarkan surat 
pemberitahuannya pun dua tahun setelah habis masa izinnya.  

Kekerasan lainnya berupa kekerasan verbal yang meneror masyarakat, terutama ketika 
masyarakat mulai melakukan perlawanan. “Perusahaan itu militernya kuat,” kata Bu 
Margareta menirukan seorang asisten perusahaan. Bahkan melalui polisi juga, 
perusahaan meneror dengan kata-kata sebagai berikut, Masyarakat bisa saja 
hilangseperti yang terjadi di zaman anti-komunis.” 

 

Kriminalisasi terhadap Warga Masyarakat 

Kriminalisasi terhadap warga adalah bentuk kekerasan lain yang merupakan pelanggaran 
HAM yang terjadi dalam konflik agraria di Semunying Jaya ini. Pada bulan Agustus 2005, 
PT. Ledo Lestari kembali menggusur lahan di Desa Semunying Jaya, termasuk hutan 
primer berupa hutan alam karet milik warga yang dilindungi selama turun temurun, 
tembawang, dan lahan pertanian di km 31 Simpang Kendai. Selain itu juga menggusur 
hutan sekunder dan kawasan yang dianggap keramat. Melihat kejadian ini, masyarakat 
melakukan perlawanan dengan menyampaikan aspirasi ke berbagai  pihak terkait. 
Namun tidak ada solusinya, sementara perusahaan terus menggunduli hutan tanpa 
mendapatkan izin pemanfaatan kayu (IPK) saat itu. 

Selama berbulan-bulan masyarakat menyaksikan pepohonan ditumbangkan, hutan 
dirusak. Karena tidak tahan dengan semua kejahatan perusahaan terhadap lingkungan 
dan masyarakat, masyarakat pada tanggal 21 Desember 2005 menyita alat berat milik 
perusahaan jenis Komatsu dan enam mesin gergaji Stihl  (chainsaw) dengan maksud 
untuk menghentikan penebangan hutan yang terus dilakukan pihak perusahaan. Hal itu 
dilakukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas perusakan terhadap hutan 
mereka. Agar menemukan penyelesaian dengan pihak perusahaan, masyarakat 
kemudian mengundang manager perusahaan (Muslimin) dalam sebuah pertemuan 
untuk berdiskusi meminta keterangan pihak perusahaan. Namun, solusi tak terbit dari 
pertemuan itu. 

Hari berganti hari. Solusi belum juga ada. Sepuluh hari kemudian, masyarakat membuat 
pernyataan sikap yang mengutuk keras tindakan PT. Ledo Lestariatas perusakan 
lingkungan yang dilakukannya. Masyarakat Semunying Jaya menolak kehadiran PT. Ledo 
Lestaridan menuntut ganti rugi. Pernyataan itu ditandatangani oleh kades, temenggung 
adat, ketua BPD, dan 107 warga masyarakat. Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih 
besar, masyarakat meminta dampingan dari Walhi, PD, dan AMAN dengan melayangkan 
surat pada tanggal 3 Januari 2006. 

Perlawanan masyarakat belum berbuah solusi. Sementara buah dari tindakan pembelaan 
hak dengan melakukan penahanan alat berat perusahaan pada tanggal 21 Desember 
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2005 tersebut, pada tanggal 23 Januari 2006 Kepala Desa Semunying Jaya Momonus (40 
tahun waktu itu) dan Wakil Ketua BPD Jamaludin (48 tahun waktu itu) dikriminalisasikan 
dengan tuduhan sebagai tersangka dalam perkara pidana pemerasan, pengancaman, 
dan perampasan (Pasal 368 dan atau 369 KUHP). Pak Momonus dan Pak Jamaludin pun 
mendekam di tahanan Polres Bengkayang selama sembilan hari dari tanggal 30 Januari 
hingga 7 Februari 2006. Setelah keluar dari tahanan, keduanya selama 20 hari dijadikan 
tahanan kota oleh pihak Polres Bengkayang. Namun demikian, kasus ini tidak 
dilanjutkan.  

 

 

Gambar 5. Pak Jamaludin dan Pak Momonus Mendekam Dalam Tahanan Polres Bengkayang 
Selama 9 Hari. (Foto dari buku Potret Buram Sawit Perbatasan Adam dan Nikodemus, 2012:52). 

 

Relokasi Warga Dusun Semunying  

PT. Ledo Lestari juga mengubah kampung yang ada di Dusun Semunying. Sebanyak 22 KK 
direlokasi secara paksa. Di tempat yang baru, tidak tersedia air bersih dan listrik secara 
memadahi. Dalam relokasi ini terdapat kenyataan-kenyataan pedih yang dirasakan 
masyarakat. Misalnya saja dari pembakaran rumah penduduk yang rumahnya sudah 
“dibeli” namun belum sempat memindahkan barang-barangnya. Juga terjadi 
pembakaran terhadap gereja yang ada di kampung tersebut.  
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Perlawanan Masyarakat terhadap Kehadiran PT. Ledo Lestari 

Sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari hadir 
dan meluluhlantakkan sumber daya alam yang ada di Semunying Jaya. Masyarakat tidak 
hanya merasa terganggu, namun juga terancam penghidupannya dan bahkan terteror. 
Oleh karena itu, masyarakat merespon dengan berbagai daya dan cara. 

1. Memasang Plang Larangan Menebang Pohon 

Langkah mula-mula yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat adalah membuat 
plang-plang yang bertuliskan larangan untuk menggusur wilayah adat mereka. Plang-
plang itu dipaku pada pokok-pokok pohon yang ada di hutan adat itu. Plang-plang itu 
dimaksudkan untuk memperingatkan perusahaan yang menggusur wilayah adat 
mereka. 

2. Menemui Pihak Perusahaan 
Awalnya, masyarakat tidak tahu siapa yang merusak dan menggusur tanah adat 
mereka karena tidak ada sosialisasi sama sekali sebelumnya. Hal itu baru mulai 
terungkap ketika ada seorang kontraktor perusahaan yang turun ke logpon Pareh. 
Pak Nuh pergi ke logpon dan menanyai mereka. Mereka mengatakan akan membuat 
jalan ke Sekoyak. Di saat lain, ketika mereka sedang memarkir alat di km 33, 
Masyarakat bertanya kegiatan mereka itu di mana. Mereka mengatakan bahwa 
kegiatannya di Sinar Baru. Rupanya semakin hari semakin mendekati Kampung 
Pareh. Kemudian ketika Pak Hendra pergi ke Sekoyak, masyarkat menghadapnya dan 
menanyakan perusahaan apa yang sedang bekerja di sana.Karena perusahaan tidak 
pernah sosialisasi, maka masyarakat pun ingin tahu. Saat itu baru diketahui bahwa 
perusahaan itu adalah perusahaan sawit PT. Ledo Lestari. Lalu pihak perusahaan 
diminta sosialisasi, namun menolak. 

3. Audiensi 
Masyarakat dengan dipimpin tokohnya telah berusaha mengkomunikasikan 
persoalan yang menimpa lingkungan alamnya dengan pihak perusahaan. Lobi dan 
negosiasi dilakukan dengan niat baik untuk meminta penjelasan dan 
pertanggungjawaban perusahaan. Karena merasa kurang mendapatkan sambutan 
yang baik dari perusahaan, maka masyarakat menyampaikan persoalan yang 
dihadapi ke pihak kecamatan dan kabupaten. Audiensi dengan pihak Pemda 
Bengkayang ini telah dilakukan beberapa kali. 

4. Tata Cara Adat  
Cara lain yang ditempuh, sebagai masyarakat adat, masyarakat Semunying Jaya 
menggunakan tata cara adat untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa 
wilayahnya, baik persoalan menyangkut alam maupun manusianya. Karena PT. Ledo 
Lestari telah masuk dan merusak hutan adat maka hukum adat pun dijatuhkan 
kepada perusahaan sawit tersebut. Meski telah dijatuhi hukuman adat, PT. Ledo 
Lestari tidak memenuhi hukum adat tersebut bahkan terus merusak hutan adat, 
tembawang, dan kebun karet masyarakat. Dengan demikian, tampak nyata bahwa 
PT. Ledo Lestari tidak menghormati keberadaan dan harkat masyarakat adat 
Semunying Jaya.  
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5. Menempuh Jalur Hukum di Kabupaten 
Jalan hukum juga ditempuh di tingkat kabupaten, yaitu dengan melakukan gelar 
kasus di Polres Bengkayang. Namun dari gelar kasus ini pun tidak membuahkan 
penyelesaian baik dari perusahaan maupun pemerintah. Perusahaan merasa 
memiliki izin sebagai pusaka ampuh legalitas untuk melakukan konsesi di Semunying 
Jaya. 

6. Menahan Alat yang Digunakan untuk Merusak dan Menggusur Lahan 
Karena melihat langsung proses-proses perusakan hutan adatnya, masyarakat 
berusaha untuk menghentikan penggusuran lahan dengan melakukan aksi langsung 
penahanan alat berat. Alat berat yang ditahan ada 8 buah ekskavator dan ratusan 
chainsaw. Penahanan ini dimaksudkan agar perusahaan menghentikan penebangan 
pohon di hutan adatnya. Namun cara ini justru digunakan pihak perusahaan untuk 
“memukul balik” masyarakat dengan mengkriminalisasikannya. 

7. Pengaduan Kasus  
Cara selanjutnya adalah pengaduan kasus di tingkat kabupaten dan provinsi yang 
dilakukan dengan cara menyampaikan surat pengaduan baik ke pihak kepolisian, 
pemda, Komnas HAM, kementrian, bahkan presiden. Dalam menyampaikan 
pengaduan ini, masyarakat Semunying Jaya mendapatkan pendampingan dari 
sejumlah elemen masyarakat sipil Pontianak. Walhi mencatat telah dilakukan 10 kali 
pengaduan ke berbagai pihak terkait. Hasil dari pengaduan itu telah menekan 
pemerintah dan perusahaan agar tidak sembarangan terhadap hak-hak warga. 
Meskipun demikian, tuntutan masyarakat terhadap perusahaan tetap tidak dipenuhi. 

8. Merebut Kembali Lahan  
Berbagai cara telah ditempuh, namun tidak menghasilkan solusi seperti yang 
diinginkannya. Oleh karena itu, masyarakatmelawan perusahaan sawit PT Ledo 
Lestari dengan merebut kembali lahan yang telah dialihkan oleh pemerintah dari 
penguasaan masyarakat ke investor. Cara merebut kembali lahan itu adalah dengan 
menanam padi yang dilakukan oleh ibu-ibu. 

Kita melakukan percobaan demi meng-klaim tanah itu supaya perusahaan itu 
tidak masuk. Itu tahun 2007. Ide itu ide kepala desa yang didukung pak adat 
dan istrinya. Pak Adat bilang, “Bagus kita buat persawahan di situ”. Karena 
tanah Pak Jampa pun ada di situ. Pak Momon mencari ibu-ibu untuk 
menggerakakan percobaan menanam padi. (Bu Margareta, wawancara pagi 
hari, tanggal 22 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh) 

 

Kepala desa dan tetua adat memilih ibu-ibu untuk menggerakkan percobaan menanam 
padi karena biasanya ibu-ibu bisa lebih cepat menanam padi dari pada laki-laki. Tempat 
itu suburdan hanya perlu dibersihkan. Perusahaan telah membersihkan lahan itu. 
Percobaan penanaman padi itu dilakukan untuk mempertahankan tanah itu agar tidak 
dijadikan kebun. Hal itu dikarenakan pihak perusahaan sudah tidak bisa dilarang lagi.  

Ibu-ibu pada mendukung, ada juga yang tidak mau ikut, tapi tidak ramai. Yang 
mendukung ramai. Saya merasa senang saja. Ibu-ibu ramai, jadi percaya diri 
agar tanah itu jangan diganggu. Tempat itu sangat cocok untuk persawahan. 
Ibu-ibu merasa senang saja menanam. Tidak ada yang menegur hanya 
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karyawan BL lewat menanyakan, “Tanam apa, Bu?”(Kami) Tanam padi dan 
kangkung. Ibu-ibu tidak merasa takut. Yang menegur kan karyawan biasa saja. 
Kalau yang menegur bosnya (juga) tidak takut, bahkan nantang. Kesempatan 
berlawan sama dia. Itu kan punya kita.(Bu Margareta, wawancara pagi hari, 
tanggal 22 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh) 

 

9. Protes terhadap Pemberitaan yang Tidak Benar 

Hal lain yang merupakan respon masyarakat adalah protes masyarakat terhadap 
tayangan ”Oasis” Metro TV” yang bertajuk “Menggapai Sejahtera di Perbatasan”. 
Tayangan ini menggambarkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Semunying 
Jaya karena kehadiran PT. Ledo Lestari. Mereka protes yang terjadi sesungguhnya 
nasib mereka justru semakin terpuruk. Dengan fasilitasi Walhi Kalimantan Barat dan 
hadir juga AMAN Kalbar dan PSE KAP, masyarakat memberikan klarifikasi kepada 
media. Agar persoalan yang terjadi di Desa Semunying Jaya terpublikasikan secara 
local, nasional, dan internasional, masyarakat juga menggelar konferensi pers. 
Dengan cara ini mereka mengharapkan terbitnya dukungan publik dan mendapat 
respon serius dari berbagai pihak. 

10. Demonstrasi Hingga Sekitar 20-an Kali Sejak Tahun 2005  

Demonstrasi ini dilakukan baik oleh masyarakat Dusun Pareh maupun masyarakat 
Dusun Semunying. Yang paling sering melakukan demonstrasi adalah masyarakat 
Semunying. Ibu-ibu Dusun Semunying pun setidaknya telah tiga kali melakukan 
demo. Tokoh ibu-ibu dari Dusun Semunying adalah Prancis dan Sopia.  

“Kami memang menerima perusahaan, tetapi bukan berarti menerima 
sepenuhnya. Kami menantan,” (demikian kata ibu-ibu dari Semunying). 
Mereka membawa air keruh ke dalam botol lalu melemparkan ke menejer 
perusahaan sambil mengatakan, “Mana air bersih yang dijanjikan oleh 
kalian?” Lalu pihak perusahaan menjanjikan akan diadakan tong air. Namun 
juga tidak ada realisasinya. Hal itu dilakukan karena air bersih yang dijanjikan 
pihak perusahaan ketika mereka direlokasi dari tempat tinggalnya yang lama 
ke perumahan yang dibangun oleh pihak perusahaan tidak pernah ada 
wujudnya. “Sumber air bersihnya sudah hancur”.  

(Mereka juga)Minta mesin penerangan, dikasih bensin. 1 hari 5 liter. 
Permintaan ibu-ibu itu yang pakai solar. Tidak ada realisasi. Demo. Buku-buku 
perusahaan dibongkar. ((Bu Margareta, wawancara pagi hari, tanggal 22 
Agustus 2014 di rumah Pak Nuh) 

 

Ibu-ibu di Dusun Semunying merasa sudah tertipu oleh saudara mereka sendiri yang 
menjadi humas. Tanah mereka sudah habis. Tanah mereka yang dulunya pakai 
tongkat belian dan dindingnya kuat-kuat, dibongkar. Mereka dipindahkan ke rumah 
yang dibangun oleh perusahaan. Perumahan itu dibangun tidak jauh dari 
tembawang mereka itu. Jaraknya tidak jauh, sekitar 200-an meter saja. Masih 
kelihatan dari situ. Pemindahan mereka itu dilakukan untuk menghilangkan jejak 
kepemilikan masyarakat atas tanah tempat tinggalnya. 
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Kita beri nasihat, mereka tidak mau. Tanah mereka jadi kebun. Bahkan 
sekarang pohon sawitnya sudah berbuah pasir. Di tempat tinggal mereka itu, 
rumah-rumah digusur, segala pohon buah-buahan juga ditumbangkan. 
Bahkan kuburan pun digusur. Awalnya katanya untuk kebun sayur mereka, 
namun kenyataannya kebun sayurnya tidak pernah terealisasi. Itulah 
perusahaan sering janji tetapi tidak pernah direalisasikan. (Bu Margareta, 
wawancara pagi hari, tanggal 22 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh) 

 

Ibu-ibu di Semunying juga demo untuk minta di-SKU-kan. Menerima SKU itu artinya 
diangkat jadi pegawai tetap. Mereka dulu buruh harian lepas. Kalau buruh harian 
lepas, tidak dapat jatah. Sebelum dipindah mereka pro perusahaan. Bahkan mereka 
akan menyerang masyarakat yang anti-perusahaan. Kini mereka menyadari 
kesalahannya. Mereka yang di Semunying Bungkang itu diancam, jika berani demo 
sekali lagi akan diusir. Namun ada juga mereka yang ingin pindah di tepi jalan 
paralel. Masih ada tanah yang tersisa.  

11. Melakukan Hearing  

Sebagai korban, cara yang ditempuh untuk merespon persoalan lingkungan dan 
kemanusiaan itu, masyarakat memberikan kesaksian pada tingkat internasional 
dalam pertemuan forum RSPO tahun 2008 di Singapura, tahun 2009 di Malaysia, 
dan Konferensi Dampak Lingkungan di Malaysia tahun 2010. Hal ini menjadikan 
kasus Semunying Jaya jadi sorotan berbagai pihak. 

 

Sebenarnya Siapakah yang Tukang Menjual Tanah Itu? 

Ada anggota masyarakat yang berasal dari Pasir Putih, Kecamatan Seluas. Orang ini 
menjual tanah masyarkat yang berada di sekitar tanah perusahaan. Tanah masyarakat 
diukur untuk kemudian diserahkan kepada pihak perusahaan. 

Menurut Bu Margareta dan Bu Ilukinda, pekerjaan humas itu menjolok-jolok tanah 
masyarakat. Mereka memang ditugaskan oleh perusahaan untuk melobi masyarakat. 
Siapa masyarakat yang akan menjual tanahnya, berurusanlah dengan humas. Mereka 
digaji sebulan 1,850 juta baik dapat maupun tidak dapat tanah. Kalau mereka dapat 
tanah, akan mendapatkan uang lagi 50 ribu/hektar. Humas perusahaan akan selalu 
merayu masyarakat agar menjual tanahnya. 

Supardi itu dulu humas, sekarang pangkatnya sudah naik menjadi asisten 
humas. “ Saya tidak tahu kalau tanah saya diukur. Tahu-tahu ada mandor yang 
bilang ke saya kalau ini sudah dijual Pak Pardi. Saya tidak ambil tahu. Itu kan hak 
saya. Uangnya itu yang mengambil Pak Pardi. Pak Pardi sekarang tidak tahu di 
mana. Dia orang asli Pareh yang tinggal di Pasir Putih. Namun di Pasir Putih pun 
tidak ada. Saya tidak pernah ketemu Pak Pardi meskipun tanah saya dijual Pak 
Pardi. Pak Pardi tidak berani menampakkan dirinya. (Judan, ngobrol pagi-pagi di 
depan rumah Pak Nuh tanggal 23 Agustus 2014) 

 

Bagiamana awalnya, kok dia bisa jadi alat perusahaan? Awalnya, Pak Nuh dan Pak Pardi 
itu bekerja dalam 1 kelompok. Kelompoknya itu ada 5 orang. Mereka bekerja untuk 
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membangun camp salah satu penusaha yang membuat koperasi di lahan perkebunan 
sawit. Waktu dia masih ikut kerja membangun camp, dia melawan perusahaan.  

Waktu itu perusahaan sedang menebang pohon-pohon. Setelah pepohonan yang 
ditebang kering, lalu dibakar. Berminggu-minggu api itu membakar di perkebunan sawit 
itu. Supardi ketika itu ke sana-ke mari mengejar pembakar hutan di perkebunan sawit 
itu. Setelah api padam, Supardi dirayu pekerja koperasi itu tadi untuk diperkerjakan ke 
perusahaan sawit.  

Tentu penjualan tanah-tanah masyarakat dengan sebagian cara menipu ini sangat 
berimplikasi pada perempuan. Ibu Lindan yang mengaku tanahnya diambil perusahaan 
tanpa ganti rugi dan bahkan kebun karetnya pun dibabat habis, jadi kehilangan sumber 
penghasilan. Karena kehilangan sumber penghasilan, tentunya kehidupannya semakin 
sulit. 

Perempuan memiliki peran yang besar dalam penyediaan pangan bagi keluarga. 
Masyarakat adat Iban di Semunying Jaya ini dulunya 60% hidup dari hutan. Begitu hutan 
dirusak, maka mereka menanam sayur untuk kemudian dijual ke kompleks perkebunan. 
Mereka juga menorah karet yang harga jualnya Rp 5.000,00/kg. Sementara harga gula Rp 
14.000,00/kg. Jadi tidak cukup uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.  

 

Dari Perubahan Penguasaan atas Tanah hingga Ketenagakerjaan 

Akibat-akibat kejahatan lingkungan yang telah dilakukan PT. Ledo Lestari yang dapat 
langsung dikenali adalah perubahan bentangan alam Desa Semunying Jaya. Dahulu kala 
hutan primer membentang, hutan adat terawat, tembawang-tembawang menyediakan 
buah-buahan, kuburan tenang, pepohonan menghampar hijau. Dahulu merotan sehari 
dapat uang Rp 350.000. Dalam waktu sebulan bisa 2 kali merotan. Dahulu bisa mencari 
dan menjual tengkawang  hingga berton-ton dan dijual ke Seluas. Kalau kerja kayu 
gaharu, 1 kg dihargai Rp 8.000,00. Dalam sehari bisa berpuluh-puluh kg kayu gaharu 
dalam kerja kelompok. Buah-buahan yang tersedia juga masih sangat banyak dan 
beragam. Ada belimbing hutan, durian, rambutan, dan masih banyak lagi. Kini semuanya 
itu tidak lagi ditemui. Pohon-pohon sawit menggantikan hutan tropis yang lebat.   

Sungai Semunying yang tadinya mengalirkan air yang bening dan kaya akan ikan, kini 
jangankan ikan sudi berenang-renang di situ, airnya saja sudah tidak dapat dikonsumsi 
oleh masyarakat karena tercemar. Belum lagi, sedimentasi yang terjadi di badan 
sungainya. Masyarakat sekarang mengandalkan air bersih dari hujan. Mereka harus 
membeli tempat-tempat penampungan. Selain butuh uang untuk membeli tempat 
penampungan tersebut, mereka juga direpotkan karena tempat penampungan air itu 
hanya di jual di kota. Kota kecamatan yang paling dekat di Jagoi Babang, bahkan mereka 
sampai ke Seluas untuk membeli ember-ember dan tempat-tempat penampungan air 
lainnya. 

Selain akibat-akibat yang langsung berdampak pada lingkungan, terdapat pula akibat-
akibat yang berdampak pada kemanusiaan. Akibat-akibat yang terjadi di tingkat 
masyarakat adalah  masyarakat kehilangan tempat menggantungkan hidupnya karena 
hutan adat yang menjadi sumber penghidupan telah dirusak dan digusur, dijadikan 
perkebunan kelapa sawit. 
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Lahan yang diklaim sudah dijual ke perusahaan tentu sudah tidak dapat digarap lagi oleh 
masyarakat. Masyarakat hanya bisa menyaksikan penggusuran tanah mereka dan 
kemudian ditanami sawit, tanpa bisa mempertahankan atau mengambil alih kembali. 
Penguasaan tanah tidak ada lagi di tangan masyarakat Semunying Jaya yang dahulu 
mempertahankan kesatuan wilayah RI ketika ada pembagian wilayah Negara Indonesia-
Malaysia.  

Masyarakat juga sudah tidak dapat lagi merimba karena hutan-hutan primer yang ada di 
wilayah Desa Semunying sebagian besar sudah diklaim milik perusahaan karena 
perusahaan memiliki izin lokasi perkebunan kelapa sawit. Tentu hal ini bukan saja 
membuat generasi masyarakat Iban Semunying Jaya tidak lagi mengenal tata cara 
merimba, namun juga semakin sempit ruang gerak hidupnya dalam mengelola sumber 
daya alam. 

Karena ada yang pro dan kontra dengan perusahaan, maka konflik pun terjadi di dalam 
masyarakat itu sendiri. Dari sekadar tidak mau saling menyapa, hingga saling 
mengumpat, mau saling serang, dan bahkan sudah ada niatan mau membunuh. 

Setelah berbagai peristiwa terjadi di Desa Semunying Jaya ini, anak-anak muda Desa 
Semunying Jaya banyak yang memilih untuk pergi meninggalkan desanya, mengadu 
nasib ke tempat lain atau bahkan ke negeri orang. Misalnya saja, anak Pak Nuh dan Bu 
Rosayah, anak pertamanya memilih kerja ke Singkawang. Anaknya yang kedua memilih 
bekerja ke Malaysia. Memang, di Semunying Jaya ini tampak sedikit kaum mudanya yang 
masih tinggal di kampung.  

Hal lain yang perlu mendapat perhatian juga, kehadiran perusahaan PT. Ledo Lestari di 
Desa Semunying Jaya juga mengubah gaya hidup masyarakat. Ada saja anak-anak muda 
dan juga ibu yang kemudian suka pergi ke sekitar perkebunan dengan alasan yang tidak 
jelas. Ketika menuju ke perkebunan itu, mereka dandan seperti “turis”. Sepertinya ingin 
menarik perhatian orang perkebunan. Belum lagi, orang kampung sempat melihat ada 
yang berjalan berdua dengan manajer perusahaan. 

Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, umumnya masyarakat mengaku 
bahwa saat ini semakin sulit mencari uang. Mereka merasa semakin miskin. Sebagai 
contoh, kepala desa saja hingga saat ini belum memiliki rumah sendiri. Mau mengambil 
kayu di hutan, hutannya sudah tidak ada. Mau membeli bahan bangunan, selain mahal, 
mencari uang juga sangat susah. 

Janjinya setiap tahun akan memberikan kompensasi. 1 kotak Indomie, 2 kg 
minyak goring itu saja yang diberikan kepada kami (Ilukinda dalam Dengar 
Kesaksian Umum, 1 Oktober 2014) 

  

Semua kepedihan hidup masyarakat Desa Semunying Jaya ini terus-menerus diderita 
karena tidak ada penyelesaian kasus konflik agraria yang memihak pada masyarakat. 
Janji-janji untuk menyelesaikan kasus ini hanya isapan jempol belaka. Tidak hanya dari 
bupati, gubernur, bahkan tingkat kementrian. Hal ini diperparah lagi dengan sikap 
perusahaan yang semakin jauh dari praktik-praktik perkebunan yang baik dengan 
keluarnya PT. Ledo Lestari dari RSPO.  
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Secara khusus, kehadiran PT. Ledo Lestari ini juga berpengaruh pada adanya perubahan 
penguasaan lahan pada perempuan adat.  

Sebelum sawit masuk, keadaan di desa kami ini aman, damai, tenteram, dan 
damai antarkeluarga. Penghasilan itu agak lumayan, gitu. Kalau sedang musim 
rotan itu kami tidak sakit mencari uang 500 ribu itu. Tiga ratus ribu dalam tiga 
harinya itu untuk bikin bidai. Kami itu mencari rotan itu tidak jauh sebelum sawit 
masuk. Masyarakat yang laki-lakinya itu berburu agak mudah, tidak jauh-jauh. 
Berburu di belakang kampung saja biasanya dapat. Bermacam-macam daging, 
babilah … mudah sebelum sawit masuk. Kalau cari ikan mudah. Setelah ada 
sawit masuk, yang saya rasakan dari awalnya, ya … kehidupan di desa kami itu 
tidak tentram, tidak damai. Sampai sekarang bapaknya sudah menjabat selama 
dua periode, malah pertengkaran itu terjadi. Pertikaian dengan masyarakat itu 
selalu ada pro dan kontra. Dulu awalnya mereka mendukung suami saya untuk 
menolak sawit. Setelah periode kedua, mereka tidak semuanya mendukung, 
terutama mereka yang sudah masuk ke perusahaan. Bagi mereka itu senang 
karena ada kemajuan dengan bekerja di perusahaan. Mereka tidak mengerti 
akibat adanya sawit. Mereka bosan dengan keadaan desa. Kami sudah tidak 
damai antara keluarga. Mereka sering kelahi. Pencarian kami di hutan-hutan 
sudah mulai habis. Rotan sudah habis, kayu sudah habis untuk meramu rumah, 
sulit, bahkan sudah habis. (Bu Margareta, wawancara di rumah Pak Nuh, 22 
Agustus 2014). 

 

Penguasaan lahan tanah adat sudah beralih ke perusahaan. Mau tak mau, perempuan 
adat pun kehilangan penguasaan lahan atas hutan adat.  

Konflik yang berkepanjangan ini menciptakan akibat lanjutan berupa krisis sosial ekologis 
yang kronis, termasuk mendorong penduduk desa bermigrasi ke tempat lain. Di 
Semunying Jaya pun muda-mudinya banyak yang hijrah ke luar desa untuk sekolah, 
bekerja di Malaysia, maupun kerja di pembangunan jalan paralel. Menurut Pak Abu 
Lipah, terdapat 18% anggota masyarakat yang bekerja ke luar negeri, termasuk ke 
Malaysia.  

Namun juga ada orang yang keluar dari kampung karena ketahuan menjual Blok R dan S 
yang berada di wilayah hutan adat. Meskipun bapak kandungnya adalah kepala binua, 
orang yang bersangkutan tidak dikenai hukum adat. Orang tersebut secara ekonomi 
memiliki kekuatan yang cukup. Ketika ada pemilihan desa, yang bersangkutan 
mencalonkan diri menjadi kepala desa.Namun, yang bersangkutan kalah. Jadi, sudah 
menjual hutan adat, kalah dalam perpolitikan di desa, orang tersebut risih dan kemudian 
pindah ke Samalantan.  
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III.  
Pelanggeng Konflik 

 

Memang ada upaya dari pihak pemerintah untuk menegur perusahaan agar 
menghentikan kegiatan usahanya dikarenakan masa izin lokasinya telah habis. Namun, 
surat pemberitahuan itu sudah sangat terlambat. Izin lokasi itu habis pada tanggal 20 
Desember 2007, namun baru diberitahukan pada tanggal 12 Juni 2009. 

Pada tahun 2010 juga telah diputuskan untuk membuat kawasan hutan adat melalui SK 
Nomor 30A Tahun 2010. SK ini dapat dipandang sebagai koreksi atas putusan pejabat 
public yang telah memasukkan wilayah kelola masyarakat adat ke dalam konsesi badan 
usaha. Namun ternyata SK itu pun tidak memiliki kekuatan hukum yang bisa menjerat 
perusak hutan adat yang diharapkan menjadi sumber benih bagi penghidupan 
masyarakat Desa Semunying yang sebagian besar merupakan petani.  

Yang menarik untuk dicermati juga adalah pernyataan Kadishutbun Kabupaten 
Bengkayang, Safiudin bahwa sejak bertugas, menurutnya ada 4 persoalan, yaitu 1) 
Perbedaan pendapat atau konflik antarkeluarga, 2) Lahan yang digarap warga 
Semunying Jaya belum jelas di mana posisinya, 3) Kawawan seluas 9.000 ha yang 
digarap perusahaan itu merupakan hutan produksi, dan 4) Kini terdapat SK 396 yang 
menyatakan bahwa semua itu sudah berubah menjadi APL. Sebanyak 373 KK akan diberi 
plasma dengan SK 355 Tahun 2014. Selain itu, menurutnya, terdapat informasi bahwa 
sudah ada ganti rugi. Pernyataan yang ke-4 itu merupakan pelanggeng konflik, yaitu 
dengan dijadikannya sebuah areal menjadi APL maka terbuka peluang untuk 
dikonsesikan. Selain itu, tentang SK 355 Tahun 2014 belum diketahui oleh masyarakat 
terkait kebenaran dan praktiknya.  

Selain itu, hal yang turut melanggengkan adanya konflik agraria di Semunying Jaya ini 
adalah tidak adanya lembaga yang memiliki otoritas penuh, lintas sektor dalam lembaga 
pemerintah, yang memadai dalam menangani konflik agraria. Belum lagi, sikap 
mempertahankan dan membenarkan diri dari perusahaan dan pemerintah ketika 
masyarakat melakukan protes-protes karena kehilangan wilayah kelolanya dan akses 
sumber daya alamnya akibat diterbitkannya izin dari pemerintah kepada perusahaan. 
Selain itu, ketika masyarakat protes, yang terjadi juga justru disikapi dengan kriminalisasi.  

Sementara upaya pemerintah terkait dengan perempuan, terdapat program pemerintah 
yaitu PNPM dengan Simpan Pinjam Perempuan. Namun hal itu tidak menolong 
perempuan Desa Semunying Jaya. Selain ada penyelewengan dana, juga tidak ada 
pendampingan yang baik agar usaha yang mereka lakukan bisa berhasil. 
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IV.  
Penutup 

 

Latar belakang sebagai petani ladang dan petani karet, tentu tanah menjadi kebutuhan 
utama yang mendukung penghidupan masyarakat Semunying Jaya. Namun, dengan 
masuknya perusahaan sawit PT. Ledo Lestari yang tanpa izin, tanah beserta tanam 
tumbuh di atasnya telah dibabat tanpa ampun dengan legalitas lembaran-lembaran surat 
izin konsesi. Kehadiran PT. Ledo Lestari di Semunying Jaya menyebabkan hutan-hutan 
gundul, lahan gambut rusak, sumber air bersih tercermar bahkan hilang. Sementara itu, 
secara sosial telah menghadirkan konflik antarmasyarakat: ada yang pro dan kontra, 
tingkat kesejahteraan merosot, ketenteraman terganggu karena situs-situs keramat pun 
digusur. Apa yang telah dilakukan PT. Ledo Lestari merupakan tindak kejahatan 
lingkungan dan kemanusiaan yang mendesak untuk dicarikan solusinya. 

 

Rekomendasi 

Rekomendasi ini merupakan beberapa butir yang disampaikan oleh Pak Abu Lipah dan 
Ibu Ilukinda yang mewakili masyarakat adat Iban di Semunying Jaya dalam Dengar 
Kesaksian Umum di Universitas Tanjungpura pada tanggal 1 Oktober 2014.  

 Kepada Pemerintah Daerah Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan 
Presiden baru: kembalikan hak-hak tanah kami yang sekarang tidak jelas posisinya. 
Kembalikan kebun, sawah, ladang kepada kami, kembalikan tanah adat kami, kami 
tidak pernah serahkan ke pihak perusahaan sedikit pun.  

 Kembalikan sungai kami, jernihkan air kami karena kami sengsara tidak ada air 
bersih. 

 Hentikan aktivitas perusahaan, kami mau penderitaan masyarakat adat Iban 
Semunying Jaya agar disampaikan kepada pemerintahan yang baru. 
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Chatarina Pancer Istiyani adalah anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 
wilayah Kalimantan Barat. Sebagai enumerator lapangan dalam gelar kegiatan Inkuiri 
Nasional tahun 2014 mengenai Pelanggaran HAM atas masyarakat adat. Kegiatan ini 

merupakan kerjasama Sajogyo Institute, Komnas HAM dan AMAN. 
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