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Abstrak 

 
Tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia sudah 
lama menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk kawasan hutan dalam batas 
Resort Sekoci Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Di kawasan ini, beragam 
aktor atau kelompok berebut untuk memanfaatkan lahan dengan caranya 
masing-masing, seperti Balai Besar TNGL yang berupaya mereboisasi kawasan 
hutan, pengusaha sawit yang berupaya memperluas kebun sawitnya, kelompok 
tani yang berupaya mempertahankan lahan garapannya, kelompok kedatukan 
yang berupaya mengambil alih hak pengelolaan SM Sekundur, kelompok 
kemitraan yang berupaya menemukan jaminan pemanfaatan lahan, dan 
pengungsi korban konflik Aceh yang membutuhkan pemukiman dan sumber 
penghidupan. Keragaman kelompok-kelompok ini cenderung digeneralisasi dan 
bahkan disalahpahami sebagai “perambah liar”, tanpa disertai tinjauan 
menyeluruh terhadap kesejarahan tentang kedatangan, penggarapan, 
perkembangan dan berbagai alasan yang melatarinya. Keterbentukan relasi sosio-
ekonomi tidak lepas dari kesejarahan yang membentuk peluang-peluang 
pemanfaatan di kawasan tertentu sekaligus disertai proses-proses pelibatan, 
kolaborasi dan penyingkiran (Li 2017). Penelitian ini menemukan bahwa 
kelompok-kelompok yang masuk dan menggarap kawasan hutan di Resort Sekoci 
TNGL tidak lepas dari terjadinya konsentrasi penguasaan dan pengelolaan lahan 
perkebunan sawit oleh perusahaan swasta (PT Alam, PT Bandar Meriah, dll.), yang 
berkonstribusi pada semakin sempitnya peluang-peluang masyarakat untuk 
menemukan sumber penghidupan yang layak baik untuk diri sendiri maupun 
generasi selanjutnya, sehingga mereka terdesak untuk menggarap kawasan hutan 
di Resort Sekoci TNGL. 
 

Kata Kunci: relasi kuasa, ekspansi perkebunan, taman nasional, ketersingkiran 
penduduk  
  

ISSN 2797-9687 



viii 
 

 
 

 

  



1 
 

I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  

Tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan banyak terjadi di Indonesia. 
Konflik pemanfaatan kawasan hutan tidak lepas dari persaingan beragam 
kepentingan dalam kesejarahan kawasan tersebut. Konflik pemanfaatan kawasan 
hutan di Sumatera Utara, yang melatari perubahan lanskap kehutanan dan 
perkebunan, sudah lama terjadi sejak pemerintahan kolonial dan kian memburuk 
di periode Orde Baru (Stoler 1995). Hingga saat ini, kontestasi pemanfaatan 
kawasan hutan tetap berlangsung dan bahkan semakin berkelindan di antara 
beragam aktor dengan kepentingannya masing-masing. Salah satu konflik 
pemanfaatan kawasan hutan di Sumatera Utara berada di Taman Nasional 
Gunung Leuser (TNGL), salah satu kawasan hutan hujan tropis Sumatera yang 
ditetapkan sebagai warisan dunia dalam Sidang ke-28 Komite Warisan Dunia 
UNESCO di Suzhou Cina, pada 27 Juni-7 Juli 2004.  

Di sepanjang sejarahnya, kawasan TNGL diwarnai persaingan beragam 
kepentingan dalam pemanfaatannya. Pada masa kolonial, para pengusaha asing 
memberikan upeti dalam jumlah besar kepada sultan-sultan di Sumatera Timur 
untuk memperoleh konsesi lahan luas dengan biaya rendah (Reid 2012: 64-65). 
Sebagian besar kawasan yang disewa untuk perluasan perkebunan swasta adalah 
kawasan hutan atau perladangan berpindah di Langkat, Deli, Serdang, dan Asahan, 
yang kemudian ditetapkan sebagai “waste land” (tanah tak bertuan), yang 
sebenarnya dimanfaatkan secara produktif oleh penduduk lokal. Pada tahun 1925-
1929, ekspansi perkebunan sawit dan karet berkembang pesat dan sekaligus 
membutuhkan banyak tenaga kerja yang didatangkan dari Jawa. Namun, pada 
masa depresi ekonomi, antara tahun 1930 dan 1933, terjadi pemecatan tenaga 
kerja besar-besaran di berbagai perkebunan swasta, yang kemudian mayoritasnya 
mencari penghidupan sebagai kelompok miskin perkotaan (Stoler 1995: 35). 

Selain ekspansi perkebunan, pemerintahan swapraja1 memiliki 
kewenangan untuk menunjuk kawasan konservasi di wilayahnya masing-masing 
baik sebagai cagar alam (natuurmonument) maupun suaka margasatwa 
(Wildeservaat) dalam rangka melindungi kekayaan alam Hindia Belanda. Dalam 
kurun waktu 1920-1938, terdapat penunjukan kawasan konservasi yang dilakukan 
oleh para sultan di seluruh Indonesia, termasuk Kesultanan Langkat yang 
menetapkan kawasan lindung Suaka Margasatwa Sekundur seluas 213.985 ha di 
Besitang pada tahun 1938.2 Kawasan Suaka Margasatwa Sekundur inilah yang 
kemudian ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru sebagai bagian dari TNGL dan 
diwarnai dengan sengketa pemanfaatan kawasan di antara beragam aktor, seperti 
Balai Besar TNGL, pengembang perkebunan sawit, pewaris kedatukan Besitang, 
kelompok tani, pengungsi korban konflik Aceh, dan penduduk lokal lainnya. 

 
1 Model pemerintahan swapraja merupakan kontrak politik antara Pemerintah Hindia Belanda 
dengan penguasa-penguasa di sepanjang wilayah Sumatra Timur, termasuk kesultanan Langkat 
yang dibuat pada 6 Juni 1907, diubah tanggal 27 Maret 1913, dan 14 Oktober 1916 (Ikhsan 2015: 
49). 
2 Diulas dari http://pika.ksdae.menlhk.go.id/index.php/beranda/viewberita/70 

http://pika.ksdae.menlhk.go.id/index.php/beranda/viewberita/70
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Sengketa penguasaan kawasan hutan Sekundur ini tidak lepas dari berbagai 
trajektori kejadian selama periode Orde Baru. 

Pada masa pemerintahan Orde Baru, berbagai perusahaan kayu mudah 
mengantongi izin untuk menebangi kayu. Pada tahun 1970-an, tiga perusahaan 
panglong kayu (PT Panglong Rimba Makmur di Sei Lepan, PT Panglong Gotong 
Royong di Sekoci dan PT Panglong Handoyong di Aras Napal/Sei Betung) memiliki  
izin Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) dengan luasan 100 Ha per perusahaan. 
Ketiga perusahaan kayu ini melakukan eksploitasi kayu dan pembukaan jalan 
secara berlebihan di dalam kawasan Sikundur sampai tahun 1977 (Siregar dan 
Subhan 2006: 6-7). Pada tahun 1977, PT Radja Garuda Mas (PT RGM) mengantongi 
HPHH seluas 30.000 ha juga di wilayah Sei Lepan hingga Aras Napal/Sei Betung, 
yang awalnya ditujukan sebagai kerjasama kemitraan pilot proyek pembinaan 
habitat dan populasi satwa melalui metode tebang pilih, namun PT RGM lagi-lagi 
membangun jalan eksploitasi kayu berlebihan di luar kesepakatan sehingga pilot 
proyek tersebut dihentikan sebelum perjanjiannya berakhir (Wiratno 2012: 
73).  Semaraknya ekploitasi kayu oleh berbagai perusahaan kayu sekitar tahun 
1970-1980-an juga diiringi masuknya sebagian masyarakat dari luar wilayah 
Besitang untuk bercocok tanam di kawasan yang pernah ditebangi perusahaan-
perusahaan kayu tersebut, seperti di Sei Minyak dan Alur Hitam.  

Sementara di luar kawasan Sekundur, hampir di waktu bersamaan dengan 
penetapan TNGL, Bank Dunia mempromosikan pengembangan perkebunan 
dengan skema Pola Inti Rakyat, yang kemudian dijadikan acuan oleh PT 
Perkebunan Nusantara untuk memperluas perkebunan sawit (McCarthy dan 
Cramb 2009: 115–16). Selain itu, pemerintah membuka saluran investasi asing 
pada tahun 1980-an, yang turut menggenjot ekspansi perkebunan sawit swasta di 
Sumatera Utara. Trajektori pengembangan perkebunan sawit itulah yang 
menjadikan kawasan Sekundur terkepung perkebunan sawit dan bahkan 
merembet ke dalam kawasan hutan, yang tidak hanya dilakukan oleh perusahaan 
swasta tetapi juga oleh penduduk lokal. Fenomena inilah yang menjadikan Balai 
Besar TNGL, sebagai representasi pemerintah dalam mengelola TNGL, sering 
bersengketa dengan berbagai pihak yang menanam sawit di kawasan TNGL, dan 
bahkan bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk memusnahkan tanaman 
sawit dan mengusir penduduk dari kawasan TNGL. 

Berbagai studi sebelumnya tentang relasi masyarakat dan TNGL cenderung 
menfokuskan kajian pada aspek-aspek tertentu sesuai dengan pendekatan dan 
lingkup kajiannya masing-masing, yang dapat dikelompokkan dalam tiga corak 
pendekatan. Pertama, kajian dengan corak pendekatan makro-ekologi cenderung 
hanya menggambarkan kerusakan lingkungan secara umum tanpa menelusuri 
lebih jauh ragam relasinya. Misalnya, tulisan Saragih (2016) menggambarkan 
terjadinya banjir bandang di Langkat pada tahun 2003, 2006, 2013, 2014 dan 2015, 
yang diakibatkan oleh penebangan kayu di kawasan TNGL dan sekitarnya, namun 
tidak menelusuri secara terperinci bagaimana  pola penebangan yang banyak 
merusak kawasan hutan di TNGL. Begitu pula tulisan Pandiangan dkk. (2017) 
hanya memetakan luasan peruntukan lahan dan menggambarkan pertumbuhan 
penduduk di sekitar kawasan TNGL, lalu menyimpulkan bahwa peningkatan 
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penduduk menjadi penyebab perambahan dan pengrusakan kawasan TNGL, tanpa 
meninjau faktor-faktor lainnya, seperti perusahaan kayu dan industri sawit yang 
justru berkonstribusi lebih besar pada keterdesakan penduduk ke dalam kawasan 
TNGL.  

Kedua, kajian dengan corak pendekatan makro-kebijakan cenderung 
sekedar meninjau dokumen-dokumen kebijakan. Meski mengungkap adanya 
tumpang tindih peraturan atau penetapan hak kelola baik di antara lembaga 
pemerintah sendiri maupun antara pemeritah dan masyarakat lokal, namun 
pendekatan ini tidak dapat mengurai keterbentukan ragam corak relasi sosio-
ekonomi beserta berbagai faktor yang melatarinya. Misalnya, tulisan Eddy (2015), 
yang mengungkap adanya tumpang tindih peraturan yang dikeluarkan pemerintah 
pusat dan pemerintah provinsi Aceh, namun tidak menggali lebih jauh 
konsekuensi-konsekuensi yang terjadi di tingkat lokal. Tulisan Adela dan Saragih 
(2018) juga membatasi kajiannya pada praktik-praktik korupsi dalam pemberian 
konsesi kawasan TNGL kepada perusahaan kayu dan sawit, namun tidak meninjau 
lebih jauh ragam praktik dan kontestasi pengelolaan lahan di tingkat lokal. Begitu 
pula tulisan Purwanto (2005) yang mengkritisi kebijakan penetapan dan 
pengelolaan taman nasional, juga cenderung menggeneralisasi masyarakat lokal 
sebagai kesatuan yang berhadapan dengan pemerintah, sehingga belum 
membongkar keragaman corak relasi dan kontestasi berbagai aktor yang 
terbentuk dalam persinggungan ragam kepentingannya. 

Ketiga, kajian dengan corak pendekatan mikro-ekonomi hanya melihat 
kondisi sosio-ekonomi penduduk di sekitar kawasan TNGL tanpa meninjau faktor-
faktor lebih luas yang melatari perubahan dan keterbentukan relasi sosio-ekonomi 
masyarakat. Misalnya, tulisan Utomo (2008) dengan menggunakan metode 
kuantitatif meninjau perubahan jenis pekerjaan, luas lahan dan tingkat 
pendapatan masyarakat di sekitar TNGL, yang menurutnya berkaitan dengan 
rusaknya kawasan hutan, namun tidak menelusuri lebih jauh ragam faktor yang 
menyebabkan kerusakan kawasan hutan serta bagaimana pola perubahan ragam 
pemanfaatan kawasan dapat terjadi. Begitu pula tulisan Fahmi dkk. (2015) hanya 
membatasi lingkup kajiannya pada pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat 
lokal, namun tidak mengulas berbagai persinggungan aktor-aktor yang memiliki 
kepentingan berbeda. Pembatasan lingkup kajian hanya pada pola pemanfaatan 
kawasan hutan oleh masyarakat lokal di tingkat mikro menjadikannya gagal 
mengurai keterbentukan berbagai corak relasi sosio-ekonomi dari persinggungan 
ragam kepentingan. 
 
1.2. Permasalahan 

Ragam corak relasi sosio-ekonomi tidak terbentuk dalam ruang hampa, 
tetapi selalu bersinggungan dengan berbagai dinamika makro dan mikro sosio-
ekonomi di sepanjang sejarahnya. Di sekitar dan di dalam kawasan Resort Sekoci 
TNGL yang menjadi lokasi penelitian, beragam aktor dengan karakateristiknya 
masing-masing membangun corak relasi sosio-ekonomi tertentu dan saling 
bersitegang dalam memperebutkan pemanfaatan lahan di kawasan Resort Sekoci 
TNGL, seperti BBTNGL, pengusaha sawit, pemilik persil, pegawai KUD, buruh 
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perkebunan sawit, kelompok tani, pengungsi korban konflik Aceh, dan berbagai 
aktor lainnya. Kompleksitas relasi penguasaan dan pemanfataan tenurial—yang 
saling bersinggungan, berkelindan dan berkontestasi—memunculkan ragam corak 
posisi, peran dan sikap aktor dari berbagai kemungkinan relasi penguasaan dan 
pemanfaatan tenurial di lokasi tertentu (Peluso dan Lund 2011), yang terus 
berkonsekuensi pada pola pelibatan atau ketersingkiran relasi sosio-ekonomi 
lintas generasi (Li 2017). Melalui penelusuran berbagai trajektori penguasaan dan 
pemanfaatan tenurial di sekitar dan dalam kawasan Resort Sekoci TNGL, terutama 
terkait persinggungan antara dinamika makro dan mikro sosio-ekonomi, studi ini 
berupaya menjawab “bagaimana dan kenapa terbentuk keragaman corak relasi 
sosio-ekonomi masyarakat di sekitar dan dalam kawasan Resort Sekoci 
TNGL”. Oleh karenanya, setidaknya terdapat dua pertanyaaan kunci yang diajukan 
dalam penelitian ini: 
1. Bagaimana dinamika makroekonomi berkelindan dalam kesejarahan tenurial 

di sekitar dan dalam kawasan Resort Sekoci TNGL, sekaligus berkonstribusi 
pada terbentuknya ragam corak relasi penguasaan dan pemanfatan tenurial 
di tingkat mikro? 

2. Kenapa beragam kelompok masyarakat tetap mempertahankan penguasaan 
lahan di tengah kemelut sengketa pemanfataan kawasan Resort Sekoci 
TNGL? 
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II. KERANGKA KERJA PENELITIAN 
 
 
2.1. Pendekatan Konseptual 
2.1.1. Kelindan Relasi Kuasa 

Relasi sosio-ekonomi tidak lepas dari berbagai trajektori kontekstual yang 
melatarinya, baik di tingkat makro maupun mikro. Beragam proses sosio-ekonomi 
tidak terjadi secara acak, namun digiring dan berada dalam pusaran beragam relasi 
kuasa. Setidaknya terdapat empat macam relasi kuasa (regulasi, paksaan, pasar 
dan legitimasi) yang saling berkelindan untuk menyukseskan kepengaturan 
tenurial sekaligus menentukan bagaimana pola pelibatan, pembatasan, atau 
peminggiran masyarakat (Hall dkk. 2011). Proses keterhubungan aktor atau 
kelompok sosial memungkinkan pengembangan jaringan aliansi dan dukungan 
dalam mengupayakan konfigurasi tatanan tertentu. Tsing (2005) menyebut 
kesalingterhubungan beragam aktor sosial ini sebagai “friksi”, yaitu proses 
interkoneksi tidak stabil tetapi bersifat produktif dan kreatif dalam mengelola 
perbedaan. Semakin kompleksnya kelindan relasi kuasa tersebut membentuk 
corak relasi penguasaan tenurial tertentu, sekaligus memunculkan ragam corak 
posisi, peran dan sikap aktor dari berbagai kemungkinan relasi penguasaan dan 
pemanfaatan tenurialnya di lokasi tertentu (Peluso dan Lund 2011). 
 
2.1.2. Ketersingkiran Lintas Generasi  

Ekspansi perkebunan dengan skala luas, selain diupayakan melalui 
pengambilalihan ruang penghidupan masyarakat lokal (hutan dan pertanian), juga 
beriringan dengan meningkatnya kebutuhan untuk merekrut tenaga kerja. 
Namun, untuk menekan biaya produksi, perusahaan perkebunan memberikan 
upah rendah bagi buruh-buruhnya sehingga seringkali buruh-buruh perkebunan 
berupaya memperoleh sumber penghidupan lain untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari (Stoler 1995: 41). Selain itu, penduduk yang tidak tertampung sebagai 
pekerja di industri perkebunan, dengan kian sempitnya penguasaan lahan 
pertanian, terpaksa mengambil pekerjaan harian di perkebunan dengan upah 
murah, yang terus dipertahankan oleh perusahaan perkebunan sebagai cadangan 
tenaga kerja murah. Kondisi penduduk di sekitar perkebunan menjadi lebih buruk 
ketika generasi baru terlahir dan penduduk bertambah padat. Dari sekian 
banyaknya penduduk yang membutuhkan penghasilan, perusahaan perkebunan 
kelapa sawit harus memperketat penyeleksian kriteria ketenagakerjaan, sehingga 
hanya penduduk yang masih muda dan kuat yang dapat direkrut sebagai tenaga 
kerja tetap untuk memanen kelapa sawit, sementara generasi tua dan perempuan 
cenderung dipekerjakan sebagai buruh harian lepas untuk kerja-kerja 
pemeliharaan produksi dengan upah yang sangat murah (Li 2017: 6).  

 
2.2. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam meninjau ragam 
corak relasi sosio-ekonomi masyarakat di sekitar dan dalam kawasan Resort Sekoci 
TNGL, yang dikelilingi oleh perkebunan sawit negara dan swasta, dan sekaligus 
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menjadi arena kontestasi beragam aktor dengan karakteristiknya masing-masing. 
Pemahaman tentang keterbentukan ragam corak relasi sosio-ekonomi hanya 
dapat diperoleh melalui penelusuran proses-proses historis terkait dinamika 
makro sosio-ekonomi yang berkelindan dengan berbagai kerangka kebijakan, 
seperti ekspansi perkebunan sawit dan pemanfaatan kawasan hutan, yang 
melatari keterbentukan kelompok-kelompok sosial sebagai upaya merespon 
sekaligus mengembangkan berbagai corak relasi dari kemungkinan-kemungkin 
yang terbentuk dalam dinamika sosio-ekonomi makro tersebut. Penelusuran 
proses-proses historis juga ditujukan untuk merekam perbedaan relasi 
penguasaan dan produksi antara generasi tua dan generasi muda. Penelusuran 
proses-proses historis terkait dinamika sosio-ekonomi tersebut dilakukan melalui 
studi literatur dan wawancara mendalam.  

Sementara pemahaman tentang ragam corak relasi sosio-ekonomi, yang 
saling berlindan dan cenderung diwarnai kolaborasi dan kontestasi kuasa, 
diperoleh melalui penelusuran terhadap perbedaan karakteristik, posisi dan peran 
aktor dalam relasi penguasaan dan produksi, yang dilatari oleh kesejarahannya 
masing-masing. Dengan menelusuri dinamika dan kontestasi kuasa, dapat 
dipahami lebih utuh tentang bagaimana aktor-aktor membangun kolaborasi di 
aspek tertentu tetapi juga dapat bersitegang di aspek lainnya. Penelusuran 
perbedaan karakteristik, posisi dan peran aktor dalam relasi penguasaan dan 
produksi dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan Focus Group 
Discussion (FGD).  
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III. TRAJEKTORI TENURIAL DI DALAM DAN SEKITAR TNGL 
 

3.1. Perubahan Pemanfatan Kawasan Hutan Sekundur 
3.1.1. Masa Kolonial dan Pemerintahan Swapraja 

Dalam sejarahnya, wilayah Besitang adalah bagian dari Kesultanan 
Langkat, yang dipimpin oleh seorang datuk sebagai wakil sultan. Kesultanan 
Langkat adalah salah satu kesultanan Melayu di wilayah pantai Sumatera Timur, 
yang kemudian diakui oleh Belanda sebagai pemerintahan swapraja. Model 
pemerintahan swapraja merupakan kontrak politik antara Pemerintah Hindia 
Belanda dengan penguasa-pengauasa di Sumatra Timur. Kontrak politik 
Kesultanan Langkat dibuat pada 6 Juni 1907, diubah tanggal 27 Maret 1913, dan 
14 Oktober 1916. Meski awalnya kesultanan mengusung asas federalisme, namun 
kontrak politik ini berimplikasi pada terbentuknya penguasaan sentralistik di 
tangan sultan, yang kemudian cenderung memberikan konsesi-konsesi lahan 
kepada pengusaha perkebunan (Edy Ikhsan, 2015, 52). Sebagian besar kawasan 
yang disewa untuk perkebunan adalah kawasan hutan atau perladangan 
berpindah penduduk lokal, yang secara hukum disebut sebagai “tanah tak 
bertuan” (waste land) (Stoler 1995: 35).  

Bersamaan dengan perluasan perkebunan swasta, pemerintah Hindia 
Belanda mencanangkan penunjukan kawasan dan perlindungan alam. 
Pemerintahan swapraja diberi kewenangan untuk menunjuk kawasan konservasi 
di sebagian wilayahnya sebagai cagar alam (natuurmonument) maupun Suaka 
Margasatwa (Wildeservaat). Dalam kurun waktu 1920-1938 terdapat penunjukan 
kawasan konservasi yang dilakukan oleh para sultan di Indonesia. Kesultanan 
Langkat menetapkan kawasan lindung Suaka Margasatwa Sekundur (SM 
Sekundur) seluas 213.985 ha pada tahun 1938.3 Sebelumnya, kedatukan Besitang 
menetapkan perlindungan kawasan Sekundur berdasarkan Keputusan Kedatukan 
No. 61 tertanggal 27 Desember 1927.4 Sejak ditetapkan sebagai kawasan lindung, 
hutan Sekundur yang membentang dari Gunung Bendahara sampai Sungai 
Besitang dan Batu Sipinang diperluas dengan penggabungan tiga wilayah hutan 
adat, yang meliputi Langkat Selatan wilayah Bahorok seluas 45.090 hektar, 
Langkat Selatan wilayah Selatan seluas 37.896 hektar, dan Langkat Barat seluas 
51.900 hektar.5  Penunjukan kawasan hutan lindung tersebut ditujukan untuk 
melindungi wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) (Pelzer 1957: 55). 

 
3.1.2. Masa Orde Baru: dari Eksploitasi Kayu ke Penataan Batas TNGL 

Pada masa Orde Baru, berbagai perusahaan kayu mengantongi izin 
panguasaan hasil hutan dan melakukan penebangan kayu berlebihan yang 
mengakibatkan kerusakan kawasan hutan di sepanjang SM Sekundur. Pada tahun 

 
3 Diulas dari http://pika.ksdae.menlhk.go.id/index.php/beranda/viewberita/70 
4 Diulas dari http://news.analisadaily.com/read/kedatukan-besitang-gelar-penyerahan-

geran-datuk/503990/2018/02/12 diakses 20 Mei 2019 
5 Diulas dari https://regional.kompas.com/read/2018/03/01/09583391/merajut-asa-di-
tanah-datuk?page=all diakses 20 Mei 2019  

http://pika.ksdae.menlhk.go.id/index.php/beranda/viewberita/70
http://news.analisadaily.com/read/kedatukan-besitang-gelar-penyerahan-geran-datuk/503990/2018/02/12
http://news.analisadaily.com/read/kedatukan-besitang-gelar-penyerahan-geran-datuk/503990/2018/02/12
https://regional.kompas.com/read/2018/03/01/09583391/merajut-asa-di-tanah-datuk?page=all
https://regional.kompas.com/read/2018/03/01/09583391/merajut-asa-di-tanah-datuk?page=all
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1970-an, tiga perusahaan panglong kayu (PT Panglong Rimba Makmur di Sei 
Lepan, PT Panglong Gotong Royong di Sekoci dan PT Panglong Handoyong, dan di 
Aras Napal/Sei Betung) memiliki  izin Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) dengan 
luasan 100 Ha per perusahaan. Ketiga perusahaan kayu ini melakukan eksploitasi 
kayu dan pembukaan jalan secara berlebihan di dalam kawasan SM Sekundur 
sampai tahun 1977 (Siregar dan Subhan 2006: 6-7). Pada tahun 1977, PT Radja 
Garuda Mas (PT RGM) mengantongi HPHH seluas 30.000 ha juga di wilayah Sei 
Lepan hingga Aras Napal/Sei Betung, yang awalnya ditujukan sebagai kerjasama 
kemitraan pilot proyek pembinaan habitat dan populasi satwa melalui metode 
tebang pilih, namun PT RGM lagi-lagi membangun jalan eksploitasi kayu 
berlebihan di luar kesepakatan. Akibatnya, kawasan SM Sekundur sekitar 2.000 ha 
mengalami degradasi kawasan hutan yang cukup parah (Wiratno 2012: 72-73). 
Pada tahun 1982, kerja sama kemitraan pilot proyek dengan PT RGM dihentikan 
meski perjanjian kerja samanya masih belum berakhir. 

Semaraknya ekploitasi kayu oleh berbagai perusahaan kayu sekitar tahun 
1970-1980-an juga diiringi masuknya masyarakat dari luar wilayah Besitang untuk 
bercocok tanam di kawasan SM Sekundur dan sekitarnya yang pernah ditebangi 
perusahaan-perusahaan kayu, seperti kawasan Sei Minyak dan Alur Hitam, 
sebelum sebagian sebagian diajak untuk menjadi anggota perkebunana sawit 
program pemerintah dengan skema pola inti rakyat (PIR) dan sebagian lainnya 
terusir oleh perkebunan sawit swasta. Artinya, kawasan hutan muda bekas 
penebangan oleh berbagai perusahaan kayu, yang dijadikan lahan bercocok tanam 
oleh masyarakat lokal, kemudian diubah pemanfaatannya menjadi perkebunan 
sawit yang mengepung kawasan SM Sekundur (lihat pembahasan: Ekspansi 
Perkebunan Sawit).  

Hampir bersamaan dengan ekspansi perkebunan sawit di sekitar SM 
Sekundur, kawasan hutan Sekundur mengalami fase transisi dari kawasan Suaka 
Margasatwa ke Taman Nasional, sesuai dengan surat penunjukan Menteri 
Pertanian tanggal 6 Maret 1980. Setelah kawasan Sekundur dimasukkan ke dalam 
Taman Nasional, otoritas kehutanan melakukan penataan batas sepanjang ± 82,25 
km pada tahun 1982, lalu dilakukan lagi penataan batas sepanjang ± 281,50 km 
pada 1992- 1993 dan sepanjang ± 200km pada 2001-2002.Penataan batas hutan 
lindung tersebut mengacu pada peta batas SM Sekundur di masa Belanda pada 
tahun 1938.  

Dari hasil rekonstruksi batas taman nasional, ditemukan tumpang tindih 
kawasan taman nasional dengan perkebunan kelapa sawit, termasuk didalamnya 
perkebunan PT. Rappala seluas 150Ha, perkebunan PT. Putri Hijau seluas 200 ha, 
perkebunan Pola Inti Rakyat Asian Development Bank (ADB) seluas 300 Ha, PT. 
Bandar Meriah seluas 150 Ha, perkebunan penduduk lokal seluas 103 Ha, PT. 
Mutiara Sei Lepan seluas 53,50 Ha dan perkampungan penduduk (Wiratno 2012: 
75). Pada tahun 1995- 1996, Balai Besar TNGL berupaya melakukan operasi 
penertiban perkebunan sawit, yang bekerjasama dengan Muspida dan anggota 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kesatuan Macan Kumbang 121 Galang. 
Namun, upaya penertiban tersebut tidak berhasil. 
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3.1.3. Masa Reformasi: Upaya Penertiban dan Reboisasi  
Berbagai upaya penertiban dan reboisasi kawasan Resort Sekoci TNGL 

gencar dilakukan pada masa Reformasi. Penetapan TNGL sebagai kawasan 
konservasi mengharuskan pihak pemerintah untuk melakukan penertiban atau 
penumbangan tanaman yang tidak termasuk tanaman hutan, termasuk 
perkebunan sawit baik yang ditanami perusahaan maupun masyarakat. Di 
Lapangan Tembak, kawasan resort Sekoci TNGL yang berbatasan dengan PIR AD, 
tanaman sawit banyak diusahakan oleh masyarakat (baca pembahasan 
“Penanaman Sawit Masyarakat di Kawasan TNGL”). Penumbangan sawit terjadi 
pertama kali pada tahun 2006. Awalnya, karet yang merupakan tanaman hutan 
tidak ikut ditumbangi, namun tanaman karet ditanam berdampingan dengan 
tanaman sawit, akhirnya karet turut ditumbang untuk mempermudah 
penumbangan. Beberapa kebun sawit yang tepat berada di perbatasan, meski 
melampaui batas TNGL,  ternyata selamat dari penumbangan, seperti kebun sawit 
perseorangan Kelompok 52 dan kebun sawit PT Bandar Meriah.  

Setelah penumbangan selesai, pihak TNGL meluncurkan proyek reboisasi 
Gerakan Reboisasi Hutan (GERHAN) sekitar tahun 2007. Proyek ini melibatkan 
masyarakat sekitar Besitang yang tergabung dalam wadah Kelompok Swadaya 
Masyarakat Kelompok Tani Pejuang Langkat (KSM KETAPEL). Namun, tidak lama 
setelah proyek GERHAN, penanaman sawit di lokasi yang sama tetap dilakukan 
oleh sebagian penanam sawit lama dan sebagian lagi yang baru terlibat 
penanaman sawit. Mereka tetap menanam sawit dan karet, karena sejak dulu 
hanya komoditas ini yang berhasil tumbuh di sana. Setelah kebun sawit mulai 
berbuah dan beberapa pohon karet sudah mulai bisa di-deres6, pihak BBTNGL 
kembali melakukan penumbangan sawit masyarakat ini sekitar tahun 2011.  

Penumbangan kebun sawit dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak 
seperti Pemda Langkat, Polres Sumut, dan gajah-gajah yang didatangkan dari 
Tangkahan. Tidak jauh berbeda dengan penumbangan pertama, penumbangan 
kedua tidak berhasil pula mengusir masyarakat yang dianggap sebagai ancaman 
kerusakan kawasan hutan. Tragedi penumbangan dan pengusiran tersebut justru 
memancing masyarakat untuk membangun kekuatan dengan beragam cara dan 
strategi dalam mempertahankan lahan garapannya. Beberapa orang mulai 
mempelajari kesejarahan kawasan TNGL, mengajak masyarakat dari luar Besitang 
untuk bergabung dalam mempertahankan lahan, membayar jasa pengacara, 
meminta perlindungan dari tokoh yang dianggap mampu mengamankan lahan 
garapan, atau berkolaborasi dengan pihak TNGLdalam skema kemitraan 
konservasi (selanjutnya baca pembahasan “Ketersingkiran Lintas Generasi” dan 
“Kontestasi Kuasa”).  

 
3.2. Ekspansi Perkebunan Sawit 
3.2.1. Investasi dan Ekspansi Perkebunan Sawit 

Perkebunan sawit sudah dirintis dan dikembangkan oleh perusahaan 
swasta sejak masa kolonial. Pada tahun 1870, Pemerintah Hindia Belanda 
menerapkan kebijakan “pintu terbuka” untuk menarik perusahaan swasta supaya 

 
6 Menyadap getah dari pohon karet. 
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berinvestasi di sektor pertanian. Perusahaan SOCFIN (Societe Financiere) 
merupakan perusahaan yang pertama kali mengembangkan perkebunan sawit di 
Deli Sumatera pada 1909, yang memang ditujukan untuk ekspor (Stoler 1995: 19). 
Melalui politik swapraja, penguasa asing berhasil memperoleh konsesi lahan luas 
dari sultan-sultan di Sumatera Timur, untuk mengembangkan perkebunan sawit, 
yang sebelumnya berupa kawasan hutan atau perladangan berpindah. Tenaga 
kerja perkebunan sawit saat itu banyak didatangkan dari Jawa. Setelah terjadi 
depresi ekonomi, antara tahun 1930 dan 1933, perusahaan perkebunan perlu 
mengurangi biaya ketenagakerjaan dengan melakukan pemecatan besar-besaran, 
sehingga hampir setengah pekerja Jawa yang dipecat pergi dan menjadi kelompok 
miskin perkotaan di Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Kisaran (Stoler 
1995: 35). 

Pada masa penjajahan Jepang dan Orde Lama, tidak terjadi pengembangan 
perkebunan di Sumatera, dan bahkan Sukarno memutuskan hubungan dengan 
pendanaan asing pada August 1965. Ekspansi perkebunan sawit mulai tumbuh 
kembali setelah pemerintahan Orde Baru memperbaharui jalinan kerja sama 
dengan lembaga pendanaan asing, terutama setelah bergabung dengan 
International Development Agency (IDA) pada 1968. Badrun (2010: 49-50) 
mencatat setidaknya terdapat tiga periode dalam pengembangan perkebunan 
yang disokong oleh Bank Dunia dan IDA. Pada periode pertama (1969-1972), Bank 
Dunia dan IDA berupaya memperkuat perkebunan negara dengan memberikan 
kredit pinjaman sebagai langkah awal untuk pemantapan strategis perkebunan. 
Pda periode kedua (1973-1978), prototype pola perkebunan rakyat dicanangkan 
dan dikembangkan; untuk komoditas karet dikembangkan pada 1977, sedangkan 
untuk kelapa sawit baru dimulai pada tahun 1979/1980. Sedangkan periode ketiga 
(1978-1986) merupakan masa ekspansi perkebunan dengan penetapan tingkat 
suku bunga yang lebih tinggi. 

Di periode kedua, IDA dan Bank Dunia mulai memberikan kredit untuk 
pengembangan subsektor perkebunan rakyat di Indonesia, terutama yang 
membudidayakan tiga komoditas utama untuk ekspor, yaitu karet, teh, dan kelapa 
sawit. Sebagaimana telah disetujui IDA pada Februari 1973, proyek Pola Inti Rakyat 
(PIR) dirancang untuk 18,000 keluarga petani di Sumatra Utara melalui 
penanaman kembali dan penanaman baru sekitar 5,700 ha perkebunan karet dan 
3,300 ha perkebunan kelapa sawit; pemeliharaan komplek perkebunan baru; 
pembangunan 800 fasilitas pengolahan minyak sawit yang berbiaya rendah; 
peningkatan akses jalan raya dan pembangunan Unit Pelaksana Proyek (Project 
Management Unit). Dalam laporan Bank Dunia (1982), dinyatakan bahwa skema 
Pola Inti Rakyat (PIR) merupakan usaha perdana pemerintah untuk mendukung 
petani di industri perkebunan karet dan satu-satunya skema perkebunan rakyat di 
komoditas sawit.  

Pengembangan pola PIR diawali dengan seri proyek PIR Berbantuan 
melalui pendanaan Bank Dunia, dan kemudian diikuti oleh Bank Pembangunan 
Asia dan Bank Pembangunan Jerman. Pola pendanaannya mengikuti pola 
pengkreditan untuk proyek PRPTE (Peremajaan, Rehabilitasi, Perluasaan Tanaman 
Ekspor). Semenjak awal 80-an, pengembangan seri proyek pola PIR dilakukan 
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secara simultan di 12 provinsi, dengan rencana pengembangan kebun plasma 
seluas 163.781 Ha dan kebun inti seluas 67.754 Ha, untuk total 31 proyek PIR 
(Badrun 2010: 76). Pengembangan skema PIR melibatkan perusahaan perkebunan 
milik negara (PT Perkebunan) sebagai perusahaan inti karena perkebunan swasta 
dianggap masih belum terlalu kuat. Sejak tahun 1986, baru dikembangkan 
pelibatan perusahaan swasta dalam skema PIR-Trans, di mana perusahaan swasta 
mengelola dan mengembangkan kawasan perkebunan, perbankan nasional 
menyediakan modal untuk pembebasan lahan, penanaman dan berbagai 
kebutuhan produksi, sementara petani lokal menanam dan memelihara pohon 
sawit  (McCarthy dan Cramb 2009: 115–16). Sejak saat itu, ekspansi perkebunan 
sawit semakin gencar.  

Skema PIR melahirkan pengembangan wilayah secara utuh, yang meliputi 
pembangunan perkebunan inti dan pembangunan pemukiman, serta komponen-
komponen penunjang yang meliputi pembangunan prasarana umum dan fasilitas 
sosial. Sejak semula, pembangunan pemukiman dirancang agar sesuai dengan 
ketentuan untuk pembentukan satu pemerintahan desa seperti telah diatur 
melalui Permendagri No. 04 tahun 1987. Desa-desa baru yang terbentuk telah 
menjadi desa definitive, bahkan banyak wilayah yang berkembang menjadi 
wilayah-wilayah pemekaran tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat 
provinsi (Badrun 2010: 88).  

 
3.2.2. Proyek Perkebunan Sawit PIR ADB 

Hampir bersamaan dengan transisi kawasan SM Sekundur menjadi bagian 
dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) berdasarkan surat penunjukan 
Menteri Pertanian tanggal 6 Maret 1980, Bupati Langkat menerbitkan Surat 
Keputusan nomor 682/BPP/LKT/1981 tentang Penunjukan Areal Proyek 
Peremajaan, Rehabilitasi, dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE) seluas ± 5.864 
Ha. Proyek PRPTE merupakan pola pengkreditan yang dicanangkan dalam proyek 
PIR Berbantuan, sesuai Surat Menteri Keuangan 20 Maret 1979 (Badrun 2010: 76). 
Kawasan yang ditunjuk dalam proyek PRPTE tersebut membentang dari Sekoci 
hingga Sei Lepan, yang sebelumnya adalah lokasi proyek Karet Berbantuan, sekitar 
2.000 Ha berada di dalam batas TNGL,  dan sekitar 1.300 Ha merupakan HPHH 
Panglong Rimba Makmur (Wiratno 2010: 74). Setahun setelah penunjukan PRPTE, 
pemerintah daerah bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) 
mengembangkan program PIR ADB di Besitang pada 1982.  

Perkebunan PIR ADB Besitang awalnya adalah kebun plasma, dengan PTP 
Sawit Hulu sebagai kebun inti. Luas areal yang dialokasikan untuk proyek PIR ADB 
adalah 1500 Ha untuk 500 Kepala Keluarga sebagai peserta PIR. Setiap KK 
mendapatkan 1 persil kebun sawit (sebidang seluas 2,5 Ha). Dari lahan seluas 1500 
Ha, sekitar 1250 Ha dialokasikan untuk perkebunan sawit, seluas 125 Ha 
perladangan (seperti palawija dan sebagainya.), dan seluas 125 Ha untuk 
pemukiman dan sarana sosial (sekolah, tempat ibadah, pemakaman). Setiap 
peserta mendapatkan rumah dan pekarangan seluas 0,06 Ha serta lahan 
perladangan seluas 0,25 Ha untuk diolah dan ditanami sebagai sumber nafkah 
sebelum kebun sawit berbuah dan dapat dipanen. Pemukiman disebar menjadi 
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tiga perkampungan, yakni perkampungan C1, C2, dan C3, yang diposisikan di ujung 
dan tengah perkebunan PIR.  

Proses penentuan peserta PIR ini dilakukan dengan cara beragam: (1) 
melibatkan pensiunan karyawan PTP II, yang dianggap telah memahami seluk 
beluk perkebunan sawit; (2) mengajak masyarakat yang sudah lama bercocok 
tanam di lahan-lahan terlantar eks-Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) sekitar 
tahun 1970-an; (3) memberikan kesempatan kepada masyarakat Kecamatan 
Besitang dan Babalan untuk mengajukan permohonan sebagai peserta PIR ke 
Pemda Langkat. Namun, dalam perkembangnnya, beberapa pensiunan PTP II dan 
masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta PIR meninggalkan pemukiman 
dan perkebunan PIR. Menurut penuturan BM, yang merupakan pensiunan PTP II, 
alasan pensiunan PTP II yang meninggalkan perkebunan PIR adalah karena tidak 
kerasan tinggal di perkebunan di sekitar hutan.7 Selain karena tinggal di sekitar 
hutan, beberapa kerabat dekat BSP yang berasal dari Babalan meninggalkan 
perkebunan PIR karena sulitnya mendapatkan uang untuk pemenuhan kebutuhan 
keluarga.8  

Jatah pensiunan PTP II dan peserta yang meninggalkan PIR kemudian 
diberikan kepada masyarakat kabupaten lain dalam provinsi Sumatera Utara, yang 
melakukan pengajuan terlebih dahulu kepada BAPPEDA Langkat, selanjutnya 
diproses, diseleksi dan ditetapkan dalam SK peserta PIR. Misalnya adalah SP yang 
berasal dari Kabupaten Humbang Hasundutan, mendapatkan informasi dari 
kerabatnya yang menjabat di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.9 Terdapat 
juga keluarga OG dari Kabupaten Simalungun, yang dalam proses pengajuannya 
didampingi kerabatnya yang juga pejabat di pemerintahan Kabupaten Langkat.10  

Berdasarkan kesepakatan, karyawan KUD yang mengelola administrasi dan 
teknis di lapangan merupakan peserta, atau memiliki hubungan darah dengan 
peserta KUD. Keanggotaan KUD RATA terdiri dari 498 nama peserta dengan 
komposisi 64,46 persen (321 orang) laki-laki dan 35,54 persen (177 orang) 
perempuan. Struktur kepengurusan KUD RATA terdiri dari pengurus, badan 
pengawas, kelompok tani dan karyawan. Sebanyak 498 nama peserta 
dikelompokkan menjadi 20 kelompok tani, tiap kelompok beranggotakan 24-25 
nama peserta. Ketua kelompok tani dipilih oleh anggota masing-masing kelompok. 
Ketua kelompok tani berperan dalam menyampaikan aspirasi anggotanya dari 
kesepakatan musyawarah anggota kelompok, untuk dibahas di Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) KUD RATA. Selain itu, ketua kelompok juga berperan mengawasi 
jalannya pengelolaan teknis perkebunan, misalnya mengawasi pemupukan, 
pemanenan, dan sebagainya.  

Berdasarkan kesepakatan, karyawan KUD merupakan peserta atau 
memiliki hubungan darah dengan peserta KUD. Karyawan KUD berjumlah 39 
orang, di antaranya: 3 karyawan yang mengurusi pembukuan untuk membantu 
pekerjaan sekretaris dan bendahara KUD; 10 orang centeng (satpam) yang 

 
7 Wawancara pribadi dengan BM pada 9 Mei 2019 di desa PIR ADB C2.  
8 Wawancara pribadi dengan BSP pada  10 Mei 2019 di Desa PIR ADB C3. 
9 Wawancara pribadi dengan SP pada 26 April 2019 di Desa PIR ADB C3 
10 Wawancara pribadi dengan OG pada 27 April 2019 di Desa PIR ADB C3 
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berkerja dengan sistem shift dan telah dijadwalkan oleh KUD; 1 orang upas kantor 
(pesuruh), yang bertugas membantu segala keperluan KUD, termasuk 
membersihkan kantor KUD. Untuk menjaga keamanan di kantor KUD, terdapat 
pula 1 orang yang bertugas jaga malam; 1 supir yang bertugas membawa pengurus 
KUD jika harus ke lapangan atau urusan eksternal lainnya.  

Sedangkan dalam produksi perkebunan, terdapat 2 tenaga penyuluh 
lapangan (TPL) yang bertugas untuk memantau dan memberi saran untuk 
pengerjaan kebun sawit, misalnya mengingatkan pemupuk tentang takaran pupuk 
supaya menghasilkan buah yang optimal; 1 kerani gudang, 1 kerani timbang, dan 
5 kerani buah. Kerani gudang bertugas mengawasi dan mendata barang-barang 
yang keluar-masuk dan tersisa di gudang, misalkan jumlah pupuk yang tersedia, 
dan sebagainya. Kerani timbang bertugas mengawasi penimbangan TBS yang 
sudah di panen, dan mendata jumlah TBS yang keluar dan dikembalikan oleh PKS. 
Penanggung jawab urusan teknis pemeliharaan dan pemanenan disebut sebagai 
mandor. Terdapat 5 mandor panen dan 8 mandor pemeliharaan. Setiap mandor 
membawahi sekelompok BHL untuk pemeliharaan dan pemanenan kebun sawit. 
Saat ini, jumlah BHL pemeliharaan yang terdata berjumlah sekitar 180 orang, 
sedangkan BHL panen berjumlah sekitar 100 orang. Kelompok BHL biasanya terdiri 
dari 25-30 orang, yang dikepalai oleh mandor. Kelompok ini dibentuk oleh 
mandor, dengan mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan 

Pemeliharaan kebun sawit dibagi dalam 5 jenis pekerjaan. Pertama, 
gawangan, yakni mengurusi hal-hal yang berada di antara pohon sawit. Kedua, 
piringan dan pasar pikul, yakni menyiangi gulma di sekitar pokok sawit dan 
membersihkan jalan angkong pengangkutan TBS. Ketiga, penyemprotan pestisida 
ke sekitar pohon sawit setelah gulma disiangi, untuk menghindari gangguan dari 
hama. Keempat, pemupukan untuk menyuburkan tanah dan membantu 
pembuahan sawit. Kelima, pengumpulan berondolan, dengan memilah TBS yang 
dikembalikan oleh PKS. Berondolan buah yang masih layak dikumpulkan ke dalam 
karung, dan akan dibayarkan per karung kepada BHL. 

 
3.2.3. Ekspansi Perkebunan Sawit PT Alam  

Hampir bersamaan dengan perluasan perkebunan sawit yang dikelola oleh 
PTPN II, berbagai perusahaan swasta juga memperluas perkebunan sawitnya, 
termasuk PT Anugerah Langkat Makmur (PT Alam) yang area perkebunan sawitnya 
beririsan dengan area perkebunan sawit PIR ADB. Sebelum memulai perkebunan 
sawit, pemilik PT Alam (H. Anif Shah) sudah populer di kalangan masyarakat 
karena aktivitas perburuan satwa yang cukup intens di kawasan hutan, selain 
menjabat sebagai ketua Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) cabang 
Sumatera Utara.11 Awalnya, H. Anif melakukan penanaman bibit kelapa sawit di 
areal seluas 7,5 ha pada tahun 1982. Saat itu, H Anif hanya menumpang 
pembibitan kelapa sawit di lahan petani yang belum ditanami atau sedang 
ditinggal pemiliknya. “Pertama kan gini, numpang nanami bibit si Anif nih, rupanya 

 
11 Wawancara pribadi dengan BM   pada 9 Mei 2019 di desa PIR ADB C2.  BM adalah pensiunan PTP 
II dan pada beberapa kesempatan berkomunikasi pribadi dengan H Anif 
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disuruh orang untuk pembibitan ke lahan lain yang belum ditanami yang punya 
atau gak tinggal di sana,” ungkap penduduk yang sudah lama tinggal di Besitang.12 

Dalam perkembangannya, areal perkebunan sawit PT Alam terus menerus 
diperluas hingga ke Kecamatan Sei Lepan di sebelah Kecamatan Besitang. 
Perluasan penanaman bibit kelapa sawit ternyata dilakukan dengan merampas 
lahan garapan petani yang lebih dulu menggarap lahan di kawasan tersebut, yang 
didominasi keturunan pertama transmigran asal Jawa Tengah. Menurut 
penuturan warga, saat itu perampasan dilakukan dengan menggunakan jasa 
preman-preman ‘koleksi’ H Anif, dengan bantuan aparat kepolisian. Para preman 
bertugas mendatangi petani kecil di rumah atau di ladang, mengancam dan 
memaksa untuk menyerahkan lahan pada H. Anif. Dalam sehari, preman 
mendatangi petani sebanyak 2-3 kali, sejak pagi sampai malam hari. Kedatangan 
preman biasanya bersama rombongan, yang berjumlah lebih dari 20 orang. 
Berikut penuturan salah seorang warga yang menjadi korban ancaman preman: 

“Kalo datang satu motor (mobil) 27 orang, paling sikit 20 
orang mendatangi kita. Tiap hari itu, datangi kita, bukan 
sekali dua kali. Ya orang itu nakut-nakuti Mbah, kapak di taruh 
di leher, preman-preman bayaran Anif itu. Aku gak takut 
karena memang udah habis-habisan. Udah berkali-kali juga 
keluar masuk penjara dibawanya. Satu hari didatangi dua 
atau tiga kali, supaya kita mau nyerahin lahan.”13 

Petani kecil yang melakukan perlawanan akan ditindak secara bertahap 
sesuai perlawanannya, mulai dari menaruh golok pada leher petani hingga 
mengurung petani di jeruji sel. Aparat menjadi pagar betis di sepanjang area yang 
diinginkan H Anif ketika beberapa petani kecil berkelompok mengadakan 
perlawanan. Berikut penuturan salah satu warga yang mencoba melakukan 
perlawanan untuk mempertahankan lahan garapannya: 

“Ini sana sampe daerah Tugu itu kenak semua, punya orang 
Tani Jaya juga, kalo ada yang melawan, dipukuli semua. 
Dimasukkan penjara. Ga ada yang dibayar satu pun. Malah 
diserang sama dia. Orang dia punya uang, yang ga punya uang 
ya kalah. Dulu, untuk ngatasi kemarahan masyarakat, pinggir 
pasar ini (jalan raya) dipagar betis semua ini sama Brimob, 
preman, banyaklah. Biar ga ada rakyat yang berani ngelawan. 
Siapa yang bantah, masuk terus ke sel.”14 

Ganti rugi hanya diberikan pada petani kecil yang bersikeras 
mempertahankan lahannya. Jumlah uang yang digantirugikan sesuai dengan 
tanaman yang ada pada lahannya, misalnya Rp 1.000 per pokok karet yang berusia 
7-8 tahun, atau diberi lahan garapan yang ternyata sudah ada pemiliknya.  

“Dulu awal tahun 89, Mbah ganti rugi kebun karet, separuh 
udah deres separuh lagi belum. Ada yang masih kosong Mbah 

 
12 Hasil Focus Group Discussion (FGD) pada 17 Mei 2019 di Pos 3, Sei Lepan. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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tanami lagi. Belinya dulu satu juta untuk 2 hektar. Pas diambil 
sama Anif, diganti rugi cuma seribu (Rp 1000) per pokok karet. 
Dapat cuman tujuh ratus lima puluh ribu (Rp 750.000). Udah 
nanam lagi sama ngerjain, cuma dapat segitu. Malah dua kali 
rugi.”15 

 
“...dulu ladang orangtua saya yang diambil Anif. Diambil, 
dikasih lahan di daerah lain. Rupanya punya orang yang lagi 
pulang ke rumahnya di Kuala Sawit. Kan lucu itu..” 16 
 

Setelah berhasil memperluas lahan menjadi 109 hektar, H. Anif mendirikan 
perusahaan berbadan hukum dengan nama PT Anugerah Langkat Makmur (PT 
Alam) pada tahun 1988. Tak hanya mendirikan badan usaha, H. Anif atas nama PT 
ALAM masih melanjutkan ekspansinya. Area perkebunan sawit PT ALAM terus 
menerus diperluas ke area sekitarnya, misalnya kawasan Trans-lok yang 
didominasi oleh trasmigran Jawa yang sudah lahir di Langkat. Perluasan wilayah 
perkebunan ke Trans-lok diawali dengan mengganti rugi lahan transmigran lokal 
yang akan berpindah, selain juga melakukan pemaksaan kepada transmigran yang 
masih menetap untuk menyerahkan lahan garapannya, bahkan sebagian diambil 
alih tanpa ganti rugi karena pemiliknya tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah. 
Dengan melanjutkan perampasan lahan, PT Alam mengakumulasi lahan seluas 373 
Ha pada tahun 1992. 

 “....najolo i adong do tano ni Tulang disi ito, hira-hira 5 ha. Alai 
ala dang tinggal disi hami, laos dibuathon si Anif ma. Taon 90-an 
do i molo dang sala da. Naeng tuntuton pe dang boi, ai dang 
adong dope najolo i sertifikat na. Holan kwitansi ganti rugi sian 
nampunasa na parjolo dope adong hian. (...dulu Bapak punya 
garapan juga di sana, kira-kira 5 hektar. Karena keluarga tidak 
bermukim disana, garapannya diambil sama Anif. Kalau tidak 
salah kejadiannya sekitar tahun 90-an. Mau dituntut gak bisa, 
karena dulu belum ada sertifikatnya. Adanya hanya kwitansi 
ganti rugi dari pemilik garapan sebelumnya)17 

 
Beberapa warga berinisiatif mengadukan keluh kesahnya ke pemerintahan 

Kabupaten Langkat. Namun, Pemda Langkat malah melakukan kerjasama usaha 
perkebunan sawit dengan PT ALAM dalam skema PIR, dengan kebun petani 
sebagai plasma dan kebun PT ALAM sebagai kebun inti. Pengelolaan kebun plasma 
dilakukan oleh KUD Berkat Anugerah Jaya (BAJA) yang diresmikan pada tahun 
1992. Pembentukan koperasi ini diinisiasi oleh PT ALAM sebagai perkebunan inti. 
Pada saat itu, KUD BAJA memiliki anggota sebesar 243 KK.18 Luasan lahan 

 
15 Penuturan SKR pada 17 Mei 2019 di Pos 3, Sei Lepan. 
16 Penuturan JM pada 17 Mei 2019, di Pos 3 Sei Lepan. 
17 Wawancara pribadi dengan SL pada 20 Mei 2019, korban perampasan lahan oleh PT ALAM. 
18 Mizani Adlina Puteri. 2013. Studi kelayakan usaha peremajaan perkebunan kelapa sawit melalui 
koperasi dan mandiri. Bogor(ID): skripsi. 
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perkebunan PT ALAM meningkat drastis, dari 373 ha pada tahun 1992 menjadi 773 
ha pada tahun 1993. Ekspansi perkebunan PT ALAM terus berlanjut; pada tahun 
1998, perkebunan sawit PT ALAM mencapai 1500 ha. Tidak hanya di Kabupaten 
Langkat, PT ALAM juga berekspansi lintas kabupaten dan provinsi, di Kabupaten 
Deli Serdang, Mandailing Natal, dan di Provinsi Riau.19  
 
3.3 Konsentrasi Penguasaan Kebun Sawit 
3.3.1. Perkebunan PIR ADB dalam Kendali PT Alam 

Setelah menyelesaikan pembayaran dana pinjaman ke ADB, perkebunan 
PIR ADB melakukan peremajaan perkebunan (replanting) pada tahun 2013, 
dengan bantuan pinjaman dana dari Bank Bukopin, yang dilaksanakan dengan 
bantuan “bapak angkat” (avalis) PT ALAM. Biaya yang digunakan untuk replanting 
setiap hektar adalah Rp 36.000.000yang berarti setiap persil yang di-replanting 
menggunakan Rp 90.000.000, sehingga total hutang KUD RATA adalah Rp 
45.000.000.000 (45 miliar rupiah), ditambah bunga pinjaman sebesar 10 persen. 
Selain hutang untuk biaya replanting, beberapa peserta PIR juga memiliki 
pinjaman jaminan hidup (biasanya disebut jadup) dari PT ALAM. 

Beberapa peserta menyesalkan proses replanting dengan bantuan PT 
ALAM. Diceritakan bahwa pada 2012 akhir, KUD RATA telah mengadakan 
musyawarah dengan anggotanya, dan menyepakati pelaksanaan replanting secara 
mandiri, yang akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dana. 
Replanting secara mandiri ini diharapkan tidak membebani peserta PIR dengan 
hutang replanting. Tidak lama setelah bermusyawarah, pihak PT ALAM mulai 
melakukan negosiasi pada pengurus, untuk mempertimbangkan mereka sebagai 
avalis dalam replanting PIR ADB. Pihak PT ALAM kemudian mengajak anggota 
kepengurusan KUD RATA untuk berkunjung ke perkebunan sawit PT ALAM yang 
berada di Kabupaten Mandailing Natal. Beberapa hari setelah kunjungan, 
kepengurusan KUD mengumumkan secara sepihak bahwa replanting akan 
dilakukan oleh avalis PT ALAM dengan mengajukan pinjaman dana ke Bank 
Bukopin. Peserta KUD diminta untuk menandatangani persetujuan replanting ini. 
Pada saat itu, seluruh sertifikat pemilikan persil sudah dipegang oleh pengurus 
KUD. Banyak peserta yang menolak menandatangani persetujuan replanting oleh 
avalis ini. Di saat yang bersamaan, sawit sudah semakin tidak produktif, dan tidak 
cukup untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-hari. Kesempatan ini diambil oleh 
PT ALAM dengan menawarkan pinjaman jaminan hidup, sebesar Rp 2.000.000 
selama 30 bulan, sambil menunggu sawit replanting berbuah. Sebagian peserta 
PIR mengambil pinjaman ini, yang secara tidak langsung sudah setuju dengan 
ketetapan pengurus KUD untuk menjadikan PT ALAM sebagai avalis.  

Sekitar 24 orang tetap menolak menandatangani persetujuan, berkumpul 
di rumah salah satu peserta PIR ADB (SL), mencoba untuk melakukan perlawanan, 
salah satunya dengan cara melaporkan tindakan pihak KUD ke Kapolres Langkat. 
Usaha tersebut tidak berhasil. Mereka kemudian menulis surat pernyataan 

 
19 Data mengenai jumlah peningkatan luasan lahan PT ALAM : Sadam AT. 2015. Sejarah perkebunan 
PT Anugerah Langkat Makmur di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat 
(1982-1998). Medan (ID): Skripsi. 
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pengunduran diri dari keanggotaan KUD RATA dan akan mengelola kebun sawit 
secara mandiri, namun ditolak oleh pengurus KUD karena sertifikat kepemilikan 
persil sudah ditukar dengan pinjaman dana replanting. Pohon-pohon sawit sudah 
mulai ditumbangi. Anggota kelompok yang mencoba melakukan perlawanan ini 
perlahan-lahan berkurang, mengambil pinjaman jaminan hidup karena sudah 
tidak memiliki dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terakhir tersisa 4 orang, 
Pak SL, orangtua Pak SL, MA, dan satu orang kerabatnya. Ada banyak tekanan yang 
mereka dapatkan dari berbagai pihak seperti KUD, PT ALAM, dan bahkan 
pemerintahan desa. Keempat orang tersisa ini kemudian menyerah dan 
menandatangani persetujuan, namun tidak mengambil pinjaman jaminan hidup. 
Terlebih lagi, MA menjual persilnya karena tidak menyetujui keterlibatan PT ALAM 
dalam pengelolaan PIR. 

Peseta yang mengambil pinjaman jaminan hidup tahap 1 berjumlah sekitar 
438 orang (87,6%) dan sisanya 62 orang (12,4%) tidak mengambil pinjaman 
jaminan hidup. Setelah 30 bulan pinjaman jaminan hidup habis, sawit PIR ternyata 
belum berbuah. Pihak PT ALAM kemudian memberikan pinjaman jaminan hidup 
tahap 2 sebesar Rp 1.000.000 per bulan selama 20 bulan. Sebanyak 421 orang 
(84,2 %) peserta PIR mengambil pinjaman, dan sekitar 79 orang (15,8%) peserta 
PIR tidak mengambil pinjaman.20  

 
3.3.2. Meningkatnya Transaksi Persil PIR ADB  

Berbagai transaksi kepemilikan persil PIR ADB berlangsung terus menerus; 
sedikit demi sedikit pemilikan persil beralih kepada orang di luar Kecamatan 
Besitang atau bahkan di luar Kabupaten Langkat. Menurut penuturan pengurus 
KUD, saat ini hanya sekitar 40 % dari keseluruhan persil yang pesertanya tinggal di 
pemukiman PIR ADB, dengan beragam latar belakang kepemilikannya masing-
masing, seperti peserta yang sejak awal memiliki persil, keturunan peserta yang 
memperoleh warisan dari orangtua, keturunan peserta yang membeli persil, dan 
pendatang yang membeli persil. Sementara sisanya sekitar 60 % peserta tinggal di 
luar Besitang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
20 Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Pengurus KUD Rahmad Tani tahun 2017. 
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Gambar 1. Keragaan Kepemilikan Persil PIR ADB 

 
Dari 40% peserta yang tinggal di PIR, tidak berarti persil tersebut dimiliki 

200 KK. Terdapat beberapa keluarga yang memiliki lebih dari 1 persil, tetapi 
didaftarkan atas nama istri, anak, atau pun kerabatnya. Misalnya, mantan ketua 
pengurus KUD (MS) memiliki sekitar 8 persil atau GB memiliki sekitar 11 persil. 
Nama yang terdaftar sebagai pemilik persil tetap 500 KK, berdasarkan 
kesepakatan di KUD kalau tidak boleh ada nama lebih dari satu persil. Selain itu, 
terdapat persil yang sudah dikonversi menjadi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Bina 
Rahmat Madani (BRM) sejak tahun 2009. Luas PKS BRM ini mencapai 5 ha (2 
persil), dimana 1 persil atas nama BRM dan 1 persil lainnya disewa oleh BRM, 
sehingga total pemilik persil saat ini berjumlah 498 KK. Sedangkan sekitar 60 % 
Pemilik persil yang berada di luar Besitang, kebanyakan tinggal di Kota Medan dan 
Kota Binjai, dan bahkan terdapat pula peserta yang tinggal di luar Sumatera seperti 
Kalimantan. Berdasarkan penuturan pengurus KUD, pemilik persil terbanyak 
adalah H Anif (pemilik PT ALAM), yakni 27 persil, yang terdaftar atas nama anak 
dan kerabatnya.  

Transaksi kepemilikan persil ini dilatari oleh beragam alasan, di antaranya: 
keterdesakan ekonomi karena membutuhkan biaya pengobatan; menghindari 
perselisihan pewarisan lahan persil di antar anggota keluarga; atau berkeinginan 
pindah dan membeli lahan di daerah lain seperti Riau dan Jambi. Selain 
beragamnya alasan penjualan persil, cara penjualan persil juga beragam, di antara: 
menjual persil kepada keluarganya yang berada di luar Kecamatan Besitang; 
meminta bantuan peserta PIR lain untuk menjual pada orang lain; atau menjual 
persil melalui bantuan pengurus KUD.  

Dengan banyaknya transaksi kepemilikan persil PIR ADB, kepemilikan persil 
kebun PIR ADB sedikit demi sedikit terkonsentrasi pada segelintir orang yang 
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(40 persen) 
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Keturunan peserta yang 
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membeli sendiri 
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akhirnya mampu membayar orang untuk memperluas lahan produksi sawitnya. 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PT Alam selain berekspansi memperluas 
kebun sawitnya dengan cara merampas lahan garapan penduduk yang tidak 
memiliki surat kepemilikan lahan, juga berhasil mengendalikan pengelolaan kebun 
PIR ADB dan bahkan banyak melakukan transaksi kepemilikan persil. Tak hanya di 
perkebunan PIR ADB, PT Alam juga mengikat kontrak sewa dan penjualan hasil 
produksi dengan perkebunan swasta lainnya (PT Bandar Meriah) yang lahan juga 
berbatasan dengan lahan PT ALAM dan TNGL.21 Sementara di perkebunan PIR 
ADB, hanya sebagian peserta yang mampu bertahan dan lebih sedikit lagi, 
terutama pengurus KUD, yang mampu mengumpulkan modal. Mantan pengurus 
KUD inilah yang kemudian berinisiatif menambah kebun sawitnya di kawasan 
Resort Sekoci TNGL. 

 
3.3.3. Penanaman Sawit Masyarakat di Kawasan TNGL 

Beberapa peserta PIR ADB, terutama yang pernah menjadi pengurus KUD, 
mampu mengumpulkan modal dan mencoba menanam kebun sawit pribadi di luar 
lokasi PIR ADB. Lokasi yang dipilih untuk menambah kebun sawit adalah Lapangan 
Tembak, bagian dari kawasan Resort Sekoci TNGL, karena berdekatan dengan 
pemukiman mereka. Salah satunya adalah perkebunan sawit kelompok 52. Berikut 
penuturan BM salah seorang warga yang mengikuti pembukaan perkebunan sawit 
kelompok 52: 

“...Karna kepingin memperluas areal supaya ada untuk dibagikan 
ke anak-anak, karena kalo dari PIR cuma 2,5 ha. Di sini rata-rata 
anaknya 4 sampe 5, gak mungkin satu persil ini yang nanti 
dibagikan untuk mereka kan. Jadi kami coba lah ke lapangan 
tembak.”22 

 
Peserta PIR ADB yang membuka lahan baru di kawasan TNGL menyadari 

kalau hasil dari lahan persil yang dimilikinya tidak mungkin mencukupi untuk 
menghidupi anak-anak mereka, sehingga mereka berupaya menemukan sumber 
penghidupan untuk anak-anak mereka. Penggarapan lahan sawit oleh kelompok 
52 dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk keberlanjutan penghidupan yang 
layak bagi generasi selanjutnya. Sementara anak-anak pemilik persil yang tidak 
mampu menambah lahan baru harus rela menjadi buruh harian lepas (BHL) 
dengan upah murah. Sayangnya, satu-satunya kawasan yang dapat diakses oleh 
penduduk PIR ADB berada di kawasan TNGL, sehingga mereka harus bersengketa 
dengan pengelola TNGL. 

Pada awalnya, kelompok 52 terdiri dari 52 orang yang membuka hutan 
muda eks-HPHH untuk dijadikan perkebunan pribadi sejak 1989. Penambahan 
kebun sawit pribadi ini pada awalnya diinisiasi mantan manajer pengelolaan KUD 
dan mantan bendahara KUD. Mereka menyewa jasa penumbang pohon untuk 

 
21 Wawancara pribadi dengan NR pada 17 Mei 2019. 
22 Wawancara pribadi dengan BM pada 9 Mei 2019 di desa PIR ADB C2, telah tinggal sejak 1982 di 
PIR ADB dan mengikuti pembukaan perkebunan sawit  52. 
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membersihkan pohon-pohon kecil sisa penumbangan pengusaha kayu.  Berikut 
lanjutan penuturan BM: 

“...dulu masih hutan-hutan ito, menumbang kita dulu. Kayunya 
masih bikin papan, bikin balok ito. Pake chensaw dulu, udah 
modern, sudah kita upahkan itu. Ada dulu tiga biji chensaw si 
Mimpin Sembiring. Berapa per hektar? Per hektar seratus lima 
puluh ribu (Rp 150.000) katanya. Itu seratus lima puluh ribu (Rp 
150.000) udah tumbang cincang namanya. Tumbang, potong-
potong-potong. Itu dulu dibayar itu. Siapa yang punya uang bayar 
chensaw, ya dibuka lah.”23 

 
Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan penguasaan lahan kebun 

sawit kelompok 52, melalui transaksi ‘ganti rugi’, sehingga terjadi penambahan 
orang yang menguasai dan lahan yang dikuasai. Saat ini, Kelompok 52 lebih 
merujuk pada lokasi dibandingkan sekelompok orang. Meski perubahan 
penguasaan lahan terjadi di kebun sawit Kelompok 52, sebagian besar orang-
orang yang menguasai kebun tersebut masih masyarakat Desa PIR. Sebagian 
adalah mereka yang dulu memiliki ‘posisi’ dan sampai sekarang memiliki ‘posisi’ 
dan ‘pengaruh’ di KUD, misalnya MS yang pernah menjabat sebagai ketua KUD, KS 
atau SP yang pernah menjabat sebagai manajer pengelolaan KUD, atau SK mantan 
bendahara KUD. Pemilik lainnya adalah peserta PIR biasa yang memiliki modal 
untuk mengganti rugi sawit tersebut, misalnya RS, HA, GB, dan RP. Selain peserta 
PIR, keturunan peserta PIR juga menguasai sebagian kebun sawit kelompok 52, di 
antaranya adalah yang mendapat warisan dari orang tua atau yang membeli 
sendiri. Bahkan, selain masyarakat yang tinggal di PIR, beberapa masyarakat yang 
tinggal di luar Besitang juga menguasai sebagian areal kebun kelompok 52. 

Pengelolaan kebun sawit kelompok 52 dilakukan dengan berbagai cara, di 
antaranya: mengerjakan sendiri dengan bantuan orang lain, terutama saat panen; 
mengupah orang lain untuk membantu aspek pemeliharaan dan pemanenan; atau 
menyerahkan seluruh proses pemeliharaan sampai pemanenan untuk dikerjakan 
oleh orang lain. Pemeliharaan yang dilakukan adalah membuat piringan, 
penyemprotan pestisida, dan memupuk pokok sawit. Cara terakhir hanya 
dilakukan oleh mereka yang tinggal di luar Besitang. Pengelolaan kebun sawit 52 
biasanya diupahkan pada proses penyemprotan pestisida, pemupukan, dan 
pemanenan. Jumlah pestisida yang disemprot dalam 1 ha biasanya sekitar 30 tek 
(wadah semprotan), dan diupah Rp 6.000 per tek. Pupuk yang digunakan dalam 1 
ha sawit biasanya sebanyak 12 karung, dengan upah pemupukan Rp 350 per pokok 
sawit. Adapun rata-rata jumlah pokok sawit dalam 1 ha adalah sekitar 133 pokok. 
Penyemprotan dan pemupukan rata-rata dilakukan 3-4 kali dalam setahun. 
Pemanenan dilakukan setiap dua minggu, dengan rata-rata panen TBS 1 ton/ha. 
Pemanenan TBS biasanya diupah sebesar Rp 150 per kilogram.  

 
 
 

 
23 Ibid 
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Gambar 2. Keragaan Penguasaan Kebun Sawit Kelompok 52 
 
Dalam perkembangannya, tidak hanya kelompok 52 yang menanam sawit 

di perbatasan Lapangan Tembak, banyak masyarakat juga melakukan penanaman 
sawit hingga masuk ke bagian dalam Lapangan Tembak. Kebun sawit masyarakt 
yang berada di Lapangan Tembak inilah yang kemudian terkena penumbangan 
sawit oleh pihak BBTNGL pada tahun 2006 dan 2011. Setelah penumbangan 
pertama tahun 2006, pihak TNGL meluncurkan proyek reboisasi Gerakan Reboisasi 
Hutan (GERHAN) sekitar tahun 2007. Proyek ini menggandeng masyarakat yang 
terkumpul dalam satu wadah, yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat Kelompok 
Tani Pejuang Langkat (KSM KETAPEL). Sebagian pemilik kelompok 52, yang juga 
memiliki ‘posisi’ dan ‘pengaruh’ di KUD, seperti MS dan SP, juga bergabung dalam 
KETAPEL. Namun tak lama setelah proyek GERHAN, sebagian orang yang sawitnya 
ditumbangi dan sebagian orang baru lainnya menanami sawit kembali, karena 
hanya komoditas ini yang mudah tumbuh dan mudah disalurkan ke Pabrik Kelapa 
Sawit (PKS), yang lagi-lagi terkena penumbangan kedua pada 2007. 
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IV. TERHIMPIT DI ANTARA DUA PENGUASAAN TENURIAL 
 

4.1. Generasi Kedua Masyarakat PIR ADB: Cadangan Buruh Murah 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, komposisi masyarakat PIR ADB 

mengalami banyak perubahan, terutama dengan banyaknya transaksi persil PIR 
ADB dan pertambahan jumlah penduduk. Selain masuknya pendatang, 
pertambahan jumlah penduduk PIR ADB lebih banyak disebabkan semakin 
bertambahnya jumlah keturunan peserta PIR ADB. Berdasarkan kepemilikan persil 
kebun sawit, komposisi masyarakat PIR ADB dapat dikelompokkan menjadi (1) 
‘peserta PIR’ yang memiliki persil PIR, dan (2) ‘bukan peserta PIR’ yang tidak 
memiliki persil PIR. Peserta pemilik persil PIR yang terdaftar sejak awal rata-rata 
sudah berumur lebih dari 60 tahun. Meski banyak yang sudah berusia lanjut, 
sebagian kecil peserta PIR masih tetap memilih aktif dalam pengelolaan PIR, 
dengan bergabung menjadi pengurus atau karyawan KUD. Selain aktif di KUD, 
mereka yang memiliki persil PIR rata-rata memiliki ladang atau perkebunan di 
daerah lain yang berdekatan dengan PIR, misalnya di Lapangan Tembak, Alur 
Hitam, Rawa Buaya (Bukit Mas), Halaban, dan sebagainya. Penambahan lahan 
garapan ini dimaksudkan untuk mengamankan sumber penghidupan bagi anak-
anak mereka karena kepelikan lahan persil PIR ADB dipandang tidak cukup untuk 
diwariskan pada anak-anak mereka.  

Beragamnya modal yang dimiliki menyebabkan beragam pula pengelolaan 
dalam mengusahakan perkebunan. Misalnya, ada yang mengusahakan sendiri, 
namun harus melibatkan tenaga kerja dari luar keluarga, karena tidak 
memungkinkan hanya mengandalkan 2 orang anggota keluarga. Pelibatan tenaga 
kerja luar keluarga ini paling banyak saat proses pemanenan. Terdapat pula 
pemilik kebun atau ladang yang menyerahkan pengerjaan sepenuhnya pada orang 
lain, dengan cara pengupahan atau bagi hasil.  

Namun, tidak semua pemilik persil mampu mengumpulkan modal untuk 
menggarap lahan baru, sehingga banyak keturunan pemilik persil PIR ADB yang 
menjadi buruh harian lepas (BHL) baik di perkebunan PIR ADB, perkebunan PT 
Alam, maupun perkebunan masyarakat. Selain mayoritas keturunan peserta PIR, 
sebagian kecil penduduk PIR ADB yang tidak memiliki persil adalah pendatang, dan 
beberapa orang yang telah menjual persil tetapi masih tetap tinggal di Desa PIR 
ADB. Seperti halnya mayoritas keturunan pemilik persil PIR ADB, pendatang juga 
bekerja menjadi BHL di kebun PIR ADB, kebun PT ALAM, atau kebun perseorangan 
di Lapangan Tembak. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk serta 
terbatasnya sumber nafkah, Desa PIR ADB menyediakan cadangan tenaga kerja 
murah, atau sedang menunggu peluang dan modal untuk menggarap lahan baru. 
Ironisnya, kawasan yang paling mungkin dan mudah diakses berada dalam 
kawasan TNGL, yang menjadikan mereka rentan bersengketa dengan pihak 
pengelola TNGL, sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya.  
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Gambar 3. Ketenagakerjaan Masyarakat PIR ADB 

 
4.2. Kelompok Kuta Buluh: Memperjuangkan Lahan 

Setelah penumbangan sawit kedua oleh BBTNGL pada tahun 2011, sekitar 
300 anggota KETAPEL yang sawitnya telah ditumbangi justru mengajak sanak 
kerabat yang membutuhkan lahan dari luar Besitang supaya tetap 
mempertahankan dan menguasasi lahan di Lapangan Tembak. Pada tahun 2012, 
anggota KETAPEL baik yang lama maupun yang baru membentuk pemukiman Kuta 
Buluh dan menggarap lahan yang letaknya dekat dengan jalanan PIR ADB 
(selanjutnya disebut Lapangan Tembak Atas). Mobilisasi anggota baru dari luar 
Besitang nampaknya mudah dilakukan karena masih banyak kenalan masyarakat 
yang berada dalam kondisi sengsara di tempat asalnya dan mencoba menemukan 
peluang untuk memperbaiki sumber penghidupannya. Misalnya, keluarga AT yang 
tidak memiliki lahan garapan dan biasanya hanya menumpang menanami palawija 
di ladang orang tuanya, atau keluarga BS ysng berasal dari Kuala Sawit, yang 
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kesehariannya menjadi BHL di PTPN II dan kadang kala mencuri TBS supaya cukup 
untuk menafkahi keluarganya. Berikut penuturan AT dan BS, masyarakat yang 
tinggal di Kuta Buluh: 

“Di kampung ditunggui, apa kita mau jadi pengemis? Ladang 
ga punya, mau nanam pun nanam dimana, nyewa ga sanggup. 
Ya terpaksalah, ya namanya ada garapan disini ya ikutlah, biar 
ada makan”24 
 
“Pertahankan pun di kampung kalo gak ada tanah kita. Kami di 
Kuala Sawit, tapi kek mana, yang gak berkenan di hatiku yang 
ku kerjakan di Kuala Sawit, gak bohong aku. Misalnya, mencuri 
buah sawit dari kebon PTPN 2. Adalah kabar-kabar kami dapat, 
ada lahan untuk dibuka, tanah perjuangan. Ikutlah kami.”25 

 
Awalnya, sekitar 400 KK menerima ajakan kelompok KETAPEL untuk 

berjuang bersama atas lahan garapan sampai menjadi kepemilikan pribadi. 
Mereka yang diajak secara otomatis menjadi anggota KSM KETAPEL, sehingga 
pada tahun 2012 KSM ini memiliki anggota sekitar 700 KK. Anggota baru kelompok 
ini diberi lahan garapan seluas 2 ha per KK, dimana lokasinya lebih jauh dari jalanan 
PIR ADB dan pemukiman (selanjutnya disebut Lapangan Tembak Bawah). Terdapat 
pula anggota yang tidak kebagian lahan di bawah, karena terdapat kelompok lain 
yang menyatakan lahan tersebut milik kelompoknya. Mengatasi hal ini, beberapa 
pengurus KETAPEL yang mempunyai garapan lebih luas meminjamkan garapannya 
untuk ditanami sementara. Selain itu, sebagian memiliki ketakutan jika menggarap 
jauh ke dalam hutan karena dirasa tidak aman. Berikut cerita NL yang pernah 
ditawarkan untuk menggarap lahan anggota KETAPEL: 

“...macam ini, pengurus Ketapel, si Beres Purba, ntah berapa puluh 
hektar ladangnya di atas sini, itulah yang diladangi orang Kuta 
Buluh ini. Waktu pertama kali datang, karna kami kan rame kan, 
700-an orang dulu. Dalam kalian ambil lahan, kalo ga cukup, udah 
ladang ku ini kalian ambil, katanya. Datang kawan, yang ga dapat 
lagi kan rame kan, dibukanya.”26 

 
Masyarakat Kuta Buluh menempati gubuk dengan dinding dari anyaman 

rotan dan atap dari rumbia, tanpa aliran listrik, tanpa aliran air. Siang 
mengandalkan cahaya matahari, dan malam mengandalkan cahaya sebatang lilin. 
Sementara itu, air hanya dapat diambil dari sumur yang jaraknya 2-3 km dari 
pemukiman, melalui jalan setapak yang terjal. Pengambilan air pun terbatas, 
sumur akan mengering saat musim kemarau. Ketika sumur mengering, mereka 
harus mengambil air dari sumur yang lebih jauh, sekitar 5 km dari rumah. 
Turunnya hujan pun tak begitu menyenangkan bagi mereka, karena air akan 

 
24 Hasil wawancara pribadi dengan AT pada Sabtu, 4 Mei 2019 di Kuta Buluh. 
25 Hasil wawancara pribadi dengan BS pada Sabtu, 4 Mei 2019 di Kuta Buluh. 
26 Wawancara pribadi dengan NL pada 1 Mei 2019, di Kuta Buluh 
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masuk ke rumah melalui atap rumbia dan dinding anyaman rotan yang sudah 
mulai berlubang. 

Tak berapa lama setelah beradaptasi di lingkungan barunya, beberapa 
mulai mencari getah damar ke dalam hutan, untuk memenuhi kebutuhan harian 
dan sebagian dikumpulkan untuk modal berladang. Hasil yang mereka kumpulkan 
tiap hari beragam, mulai dari 5-8 kg tiap harinya. Tak jarang pula mereka tidak 
menemukan getah damar sama sekali. Getah damar dijual pada tengkulak yang 
datang tiap hari ke Kuta Buluh dengan harga Rp 2500 per kilogram nya, yang 
biasanya ditukar-tambah dengan bahan makanan pokok seperti beras, lauk, dsb. 
Berikut penuturan dengan beberapa ibu rumah tangga di Kuta Buluh: 

“Pas pertama kali, kami masuk ke dalam-dalam sana (ke dalam 
hutan), kemana ladang-ladang orang yang udah terbakar, 
kesitulah kami cari damar, selama 2 tahun. Udah terkumpul uang 
dikit-dikit, mulai lah kami tanami terong sama kacang 
panjang.”27 
 
“...rata-rata lima sampe delapan kilo lah sehari, kalo lagi untung 
bisa dapat sampe lima belas atau tujuh belas kilo. Tapi, sekalinya 
gak ada ya gak ada sama sekali. Sering juga gak dapat. Waktu 
itu harganya cuma dua ribu lima ratus (Rp 2.500) sekilo. Apalah, 
buat makan pun ga cukup.”28 

Selain bahan makanan, beberapa juga mulai menukarkan getah damarnya 
dengan benih sayuran. Ada pula yang meminta pokok singkong kepada petani luar 
yang kebetulan lewat dari Kuta Buluh saat hendak berladang.  Setelahnya, mereka 
mulai menanami singkong dan sayuran seperi kacang panjang dan terong. 
Singkong dipilih karena modal penanaman singkong murah dan tidak terlalu 
merepotkan untuk penanaman, perawatan, sampai pada panennya. Sayuran juga 
dipilih ditanamai karena lebih cepat menghasilkan uang, sekitar 1,5 bulan. Sembari 
menunggu hasil dari sayuran, mereka tetap mencari getah damar ke tengah hutan. 
Mereka dilarang oleh pengurus KSM KETAPEL untuk menanam berbagai tanaman 
keras, dan hanya dibatasi untuk menanami tanaman semusim. Berikut cerita salah 
satu masyarakat Kuta Buluh, “...ini, gegas (semak-semak) dulu semua ini. Pokok 
ubi pun gak ada. Datanglah yang dari luar, bawa pokok ubi. Ku minta lah 2 mata 
3 mata, itu lah ku tanami.”29 

Hasil yang didapatkan dari sayuran ternyata tidak begitu membantu dalam 
peningkatan kondisi ekonomi. Tanah begitu kering dan benih yang ditabur tumbuh 
seadanya. Untuk memenuhi pangan mereka pun sulit, apalagi harus membeli 
pupuk untuk kebutuhan tanaman. Satu-satunya pertolongan yang bisa dilakukan 
adalah menyiram tanaman dengan air. Penyiraman air pun tidak mudah bagi 
mereka, karena harus mengambil air dengan jarak tempuh yang jauh dan sumber 
air yang terbatas. Perjuangan demi perjuangan masih harus terus berlanjut. 

 
27 Wawancara pribadi dengan  BL pada Senin, 5 Mei 2019 
28 Wawancara pribadi dengan HT pada Minggu, 4 Mei 2019 
29 Wawancara pribadi dengan NGT pada Sabtu, 3 Mei 2019 
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Mereka tetap bertahan dalam segala keterbatasan karena tidak punya pilihan lain. 
Kebanyakan keluarga yang bertahan sudah menjual rumah atau ternak di 
kampung halamannya. 

Kelompok KETAPEL melanjutkan perjuangannya dengan bantuan seorang 
pengacara. Sejak itu pengurus mengumpulkan iuran dari seluruh anggota untuk 
biaya transport pengurus, sewa pengacara, dan sebagainya, dengan kesepakatan 
mereka memperjuangkan hak kepemilikan tanah. Dalam prosesnya, jumlah 
anggota KETAPEL semakin berkurang karena belum ada kepastian yang 
didapatkan dari perjuangan yang telah dilakukan. Selain itu, sumber nafkah pada 
saat itu sangat terbatas, hanya lahan sempit yang ditanami palawija sedikit demi 
sedikit karena keterbatasan modal.  

Akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016, terjadi pertikaian sesama 
anggota kelompok KETAPEL. Pertikaian ini memunculkan kesenjangan antara 
pengurus yang didominasi anggota yang lebih lama dengan anggota yang lebih 
baru. Pengurus ini selanjutnya menyebut diri mereka sebagai orang lama dan 
anggota yang lebih baru sebagai pendatang. Orang lama yang lahannya digarap 
oleh sebagian pendatang berniat melakukan pengusiran kepada pendatang. Orang 
lama mulai memberi ancaman, dan setelahnya melakukan penebangan tumbuhan 
yang ditanami pendatang. Pendatang tidak terima dengan perlakuan orang lama 
dan melakukan perlawanan. Selain karena tanaman yang ditumbangi, pendatang 
keberatan meninggalkan garapan karena mereka mulai menggarap di sana atas 
dasar ajakan orang lama. Berikut penuturan beberapa anggota kelompok 
masyarakat Kuta Buluh yang pernah menjadi korban pertikaian dengan pengurus 
lama KETAPEL: 

“...rusuhnya bukan sama pemerintah gitu, rusuhnya masyarakat 
sama masyarakat. Ketua-ketuanya gitu lah yang bikin rusuh. 
Ngakunya ketua perjuangan di sini. Marga Purba. Pohonan kita 
dipotonginya, ya bentrok.”30   

“Tahun 2016 ga diakui ketua kami jadi anggota kelompok, ga ada 
tempat orang-orang baru di sini, orang ini tinggal enaknya, kalo 
ada dulu tentara, kita yang merangi tentara. Katanya kami yang 
kurang dari 7 tahun disini pendatang aja. Datang tiga-tiga orang, 
udah besar pokok cempedak kami, ditumbanginya. Gini lagi 
katanya, gosok parang kalian yang tajam-tajam, aku gak pulang 
(maksudnya: tanaman kalian sudah ditumbang, kalo kalian berani 
ngelawan, ya sini). Dibilang lagi, siapa nyuruh kalian kemari? Ya 
marah lah kami. Kami lawan. Kami pecat dia jadi ketua.” 31 

“...dikasihlah kami numpang nanam dulu kan gitu kan, kan sama-
sam berjuang. Tau-tau berantakan perjuangan kami kan, jadi ada 
lah yang punya lahan 4 ha, kan gitu, kami lah yang numpang-
numpang nanam di sini sampe sekian tahun. Kami bukannya mau 
minta sama kami semua lahan itu, bukan,,, tapi entah dikasihnya 

 
30 Wawancara pribadi dengan BSR pada Sabtu, 3 Mei 2019 
31 Wawancara pribadi dengan NGT pada Sabtu, 3 Mei 2019 
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lah kami setengah hektar, sama dia 3,5 hektar, kan gitu.. Jadi, 
maksud orang itu, kami hanya untuk menjaga ladang mereka aja. 
Cobalah dibagikan entah berapa sama kita kan. Lagian dulu pun 
kalian panggilnya kami, kalian yang panggil kami ke sini untuk 
berjuang. Cobalah dibayangkan, ada 4 ha ladangnya, aku yang 
kerjakan, umpamanya, udah 5 atau 7 tahun aku berjuang di sini 
kan, kalo mau diminta dia, kasikan setengah hektar aja udah 
senang kali aku. Daripada dibiarkan semak-semak atau ada orang 
yang ngambil itu kan sama sekali dia gak dapat apa-apa. 
Ancaman-ancaman udah sering datang. Mau diambilnya lagi lah 
lahan yang udah kami kerjakan”.32 

  
Setelah pertikaian, pendatang baru mengetahui kalau penarikan iuran 

bukan untuk memperjuangkan kepemilikan tanah. Proses hukum yang mereka 
jalankan selama ini ditujukan untuk menuntut pihak BBTNGL supaya mengganti 
rugi sawit yang sudah ditumbangi. Pendatang kemudian menduga mereka 
dikumpulkan untuk dimanfaatkan, bahwa ada masyarakat yang tinggal di lapangan 
tembak dan sawitnya telah ditumbangi BBTNGL. Perjuangan tidak lagi dilanjutkan, 
dan saat ini KSM KETAPEL sudah tidak ada kabar lagi. Berikut penuturan salah 
seorang kelompok masyarakat Kuta Buluh yang menemukan kejanggalan pada 
surat yang didapati dari pengurus KETAPEL: 

“...tangkap kami surat Ketapel ini, ada 9 lembar kurasa dulu itu, 
dia minta ganti rugi. Ganti rugi tanaman yang ditumbang, bukan 
usaha untuk perjuangan hak miliki tanah ini. Ku bilanglah sama 
orang-orang di sini, ini dibohongi nya kita, kami bilang. Datang lagi 
orang yang lama, kalian pendatang, ga ada bagian kalian di sini. 
Padahal orang itu juga yang ngajakin kami ke sini dulu. Kami tetap 
bertahan, jadi dia yang pergi dari sini. Bukannya ngerusak kami 
disini, cari makan aja nya”33 

Setelah konflik antara anggota lama dan anggota baru Ketapel berlangsung 
lama, banyak anggota baru yang tidak mampu bertahan dan meninggalkan Kuta 
Buluh. Saat ini, hanya tersisa sekitar 34 KK yang tinggal dan bercocok tanam di 
Kuta Buluh. Keluarga ini memilih untuk tinggal dan berladang di Lapangan Tembak 
Atas, yang ditinggalkan penggarapnya. Keluarga yang tetap bertahan di Kuta Buluh 
memang benar-benar tidak bisa membayangkan kalau masih ada sumber 
penghidupan di kampung halamannya. Berikut penuturan MSR yang sudah 
mengerjakan lahan sejak tahun 2012: 

“...yang bertahan disini ini bisa kita katakan orang yang betul betul 
gak mampu, mau pulang dia ke kampung halaman udah gak ada 
kehidupan, terpaksa lah menetap di sini untuk memenuhi 
kebutuhan, bisa nanam ya nanam sayur di ladang atau kerjaan 
mocok- mocok lah apa yang bisa di kerjakan” 

 
32 Wawancara pribadi dengan NL pada 1 Mei 2019, di Kuta Buluh 
33 Hasil FGD pada Jumat, 3 Mei 2019 di Kuta Buluh 
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Setelah pertikaian mereda, keluarga yang tersisa di Kuta Buluh mulai 

menanami jeruk, jeruk nipis, dan karet. Mereka memperbanyak bibit dengan stek 
batang, sehingga tidak membutuhkan modal besar. Saat ini, beberapa pokok jeruk 
dan jeruk nipis yang mereka tanami sudah mulai berbuah dan sebagian sudah 
dapat dipanen. Selain mengerjakan ladang sendiri, beberapa orang mocok 
(bekerja upahan) di ladang orang lain yang jaraknya cukup jauh, misalnya mocok 
memetik cabai di Sei Minyak yang diupah Rp 45.000 sehari, atau mocok memanen 
sereh yang diupah Rp 1.000 per kilogram. Biasanya mereka berangkat ke ladang 
tempat mocok sekitar pukul 08.00 pagi, bekerja sampai pukul 12.00, kemudian 
beristirahat untuk makan siang dan mengistirahatkan badan. Ditengah teriknya 
matahari, pekerjaan tetap dilanjutkan sekitar pukul 14.00 sampai pukul 17.00. 
Meski demikian, mereka tetap merasa khawatir kalau pemukimannya nantinya 
akan diambil alih lagi baik oleh anggota lama KSM Ketapel maupun oleh pihak 
TNGL. 
 
4.3. Berlindung dalam Kelompok Kedatukan Besitang 

Setelah penumbangan kebun sawit kedua pada tahun 2011, sebagian 
masyarakat diajak untuk tetap mempertahankan lahan garapannya dengan 
bergabung dalam kelompok Kedatukan Besitang. Keturunan kedatukan Besitang 
sudah lama tinggal dan memiliki pekerjaan di Kota Medan beserta keluarganya. 
Pada tahun 2012, kedatukan Besitang dan beberapa tokoh lokal yang sawitnya 
terkena penumbangan mencoba memanggil kembali wacana penguasaan SM 
Sekundur oleh kedatukan Besitang, dengan mengacu pada ketetapan Kesultanan 
Langkat pada tahun 1938. Setelah mempelajari dokumen-dokumen sejarah SM 
Sekundur, kelompok Kedatukan mengajak masyarakat lainnya untuk bergabung, 
mempertahankan lahan garapan, dan bahkan membuka kawasan baru di dalam 
kawasan Resort Sekoci TNGL. Sebagaimana KSM Ketapel, tidak sulit bagi Kelompok 
Kedatukan untuk menemukan masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai 
sumber penghidupan. 

Sebagian masyarakat yang tinggal di pemukiman Post 3 Sei Lepan tertarik 
untuk bergabung dalam kelompok Kedatukan Besitang. Mereka adalah keturunan 
penduduk yang lahannya pernah dirampas oleh PT Alam. Mereka bersama-sama 
membuka kawasan baru di Sei Bamban atas nama Kedatukan Besitang.34 Pada 
tahun 2013, Datuk Besitang memberikan Geran Datuk sebagai tanda bahwa 
mereka termasuk bagian dari Kedatukan Besitang. Jenis tanaman yang banyak 
diusahakan kelompok ini adalah jeruk peras, karet, petai, dan jengkol. Sembari 
mengusahakan tanamannya, anggota kelompok ini juga mengajak kerabat yang 
membutuhkan lahan garapan sebagai sumber nafkah. Kelompok Kedatukan 
Besitang kemudian dibagi ke 15 kelompok kecil. Geran Datuk kemudian 
dimanfaatkan sebagai pengaman ketika berhadapan dengan pihak BBTNGL yang 
berupaya mengusir mereka, sebab polisi hutan sempat beberapa kali mendatangi 
dan mengancam mereka. 

 
34  Wawancara pribadi dengan SHM pada 19 Mei 2019, di Pos 3 Sei Lepan 
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Sekitar tahun 2016, beberapa tokoh kelompok kedatukan berkumpul 
untuk mendiskusikan keamanan lahan garapan. Mereka mempelajari dan 
mencapai kesepakatan bahwa proses pengajuan SM Sekundur untuk menjadi 
Hutan Adat Kedatukan Besitang membutuhkan proses yang sangat panjang 
dengan berbagai kerumitannya. Karenanya, mereka memutuskan untuk bekerja 
sama dengan BBTNGL dan bergabung dalam kelompok Kemitraan Konservasi.35 
Beberapa kelompok setuju untuk mengikuti program ini dan bergabung dalam 
Kemitraan Konservasi, sementara beberapa anggota lainnya menolak dan tetap 
melanjutkan penggarapan sebagai anggota kelompok Kedatukan Besitang. 
 
4.4. Tak Ada Tempat Lain: Kisah Pengungsi Korban Konflik Aceh 

Ketika konflik Aceh memuncak pada Tahun 1999, penyisiran warga gencar 
dilakukan. Masyarakat suku Jawa yang sudah bertahun-tahun tinggal di Aceh 
menyelamatkan diri dan meninggalkan Aceh. Masyarakat suku Jawa ini adalah 
generasi pertama ataupun kedua dari peserta transmigrasi asal jawa di Era Orde 
baru tahun 1980-an. Asal daerah peserta transmigrasi tersebut beragam, di 
antranya Banyumas, Purwokerto, Semarang, Pati, dan sebagainya. Sementara 
daerah yang ditempati di Aceh berada di Peureulak, Aceh Tamiang, Gayo Lues, 
Langsa, Julok, Rantau Panjang, dan sebagainya. Daerah tersebut sebagian terletak 
di Aceh Timur yang dahulu termasuk sebagai kawasan markas Gerakan Aceh 
Merdeka (GAM).  

Pada awalnya orang Aceh (GAM) hanya menakut-nakuti warga yang 
dianggap tidak berpihak kepada GAM, namun setelah itu mereka melakukan 
perampokan, penganiayaan, pembunuhan hingga sampai puncaknya mereka 
mengusir warga transmigran sehingga tidak ada pilihan lain kecuali keluar dari 
Aceh. Warga melarikan diri dengan perbekalan seadanya. Upaya warga keluar dari 
Aceh tidak dimobilisasi oleh siapapun. Beberapa responden ketika wawancara 
mendalam menuturkan bahwa beberapa wilayah ada yang diberikan waktu untuk 
melarikan diri, jika tidak anggota GAM tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi 
pada keluarganya. Latar belakang warga sebagai transmigran menjadi sasaran 
utama GAM. SYT menceritakan ketika proses keluar dari Aceh, mereka harus 
pintar-pintar menjaga identitas. Ketika bertemu dengan GAM maka ia harus 
menunjukkan bukti identitas sebagai anggota GAM dan tidak akan 
membahayakan. Sebaliknya, ketika berhadapan dengan tentara ia juga perlu 
menunjukkan bukti identitas lain sebagai warga yang masih berpihak pada negara. 

“Saya mengungsi sekitar awal tahun 2000.  Awalnya ke Tanjung Pura.  
6 bulan saya dan istri tidak kerasan, akhirnya kita pulang. Tempo satu 
minggu rumah kami di bom. Sebentar saya ambilkan buktinya...” tutur 
SKM.36 
 

Ladang, ternak, rumah, dan harta-benda terpaksa ditinggalkan, bahkan ada 
yang hangus tak berbekas. Warga yang berhasil keluar dari Aceh kemudian 
mengungsi ke wilayah di sekitar Sumatera Utara, terutama di Langkat, Binjai dan 

 
35 Wawancara pribadi dengan HS pada 18 Mei 2019, di Lapangan Tembak Bawah 
36 Wawancara mendalam tanggal 29 April 2019 
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sekitarnya. Warga yang memiliki saudara kemudian mengungsi ke rumah 
saudaranya. Namun yang tidak memiliki saudara menjadi tunawisma di jalan-jalan 
dan menunggu belas kasihan orang lain selama berbulan-bulan. Pada awal tahun 
2000, beberapa pengungsi korban konflik Aceh mulai menempati kawasaan Resort 
Sekoci TNGL, tepatnya di wilayah Damar Hitam, Sei Lepan. Tiga bulan kemudian 
beberapa pengungsi lainnya masuk ke wilayah Resort Sekoci TNGL lainya yang 
masih berdekatan, yaitu Barak Induk Kecamatan Sei Lepan dan Sei Minyak 
Kecamatan Besitang.  

Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat di Barak Induk (SKD), pada 
awalnya setelah pengungsi tidak tahu harus ke mana lagi, dengan kondisi yang 
tidak memungkinkan selamanya terus meminta-minta di jalanan. Ketika 
mendapatkan info dari kawannya (orang Stabat) bahwa terdapat tempat (lahan) 
kosong yang bisa ditinggali oleh pengungsi, maka SKD dan 8 pengungsi lainnya 
menuju ke tempat yang dimaksud dan mulai menempati wilayah tersebut (Barak 
Induk). SKD dan pengungsi lain menganggap bahwa lahan tersebut merupakan 
lahan tidur dikarenakan hanya ada pohon-pohon gegas dan semak, sehingga 
menurutnya tidak bisa lagi disebut sebagai hutan lindung. Selain itu di sekitar 
wilayah tersebut terdapat perkebunan kelapa sawit yaitu PT Bandar Meriah. 
Setelah informasi dari mulut ke mulut, jumlah pengungsi yang masuk bertambah 
secara bertahap dan semakin banyak. Laju masuknya pengungsi ke wilayah Barak 
Induk merentang antara tahun 2000 – 2002. Saat ini, pengungsi yang masih 
bertahan di Damar Hitam berjumlah ± 70 KK, di Barak Induk berjumlah ±400 KK, 
dan di Sei Minyak sejumlah ±140 KK. 

“Kami awalnya di jalan-jalan dan tidak selamanya akan meminta-
minta terus. Akhirnya kami diberitahu ada lahan kosong, kami bisa 
tinggal dan cari penghidupan. Datanglah kita ke sana. Saat kami 
datang ya ini lahan tidur, hanya ada pohon gegas” SKD.37 

“Dulu saat pertama saya ke sini itu baru ada 5 keluarga saja. Pak SKD, 
Pak TMN, dan lainnya. Disini itu lahan tidur, ga ada itu pohon-pohon 
besar. Rumah kita dulu hanya pakai plastik untuk dinding, atapnya 
dari daun. Makan seadanya...” RYD38 

Awalnya, strategi nafkah yang dilakukan para pengungsi adalah mencari 
getah damar di hutan. Strategi ini sering dipilih karena dapat dilakukan kapan saja, 
tidak membutuhkan biaya tertentu dan sudah dipastikan dapat menghasilkan 
uang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rata-rata dalam satu hari, 
seseorang dapat menghasilkan 15 – 20 kg getah damar dengan harga Rp 3000/kg, 
namun sumber penghasilan ini semakin menepis hari demi hari. Selain mencari 
damar, para pengungsi bekerja sebagai buruh harian lepas atau buruh musiman. 
Dalam perkembangnnya, para pengungsi baru mampu mengelola lahan pribadi, 
dan sebagian lagi menjadi pedagang, pengepul hasil pertanian, dan pengrajin 
rotan.  

 
37 Wawancara mendalam tanggal 10 Mei 2019 
38 Wawancara mendalam tanggal 27 April 2019 
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Sejak awal, ancaman demi ancaman dari pihak kehutanan terus 
berdatangan. Pada tahun 2000, polisi hutan dan pihak BBTNGL mendatangi 
kawasan pengungsi dan mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah hutan lindung 
yang dilindungi oleh PBB Konvensi UNESCO-MAB Biosphere Reserve-World 
Heritage dan melarang warga tinggal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Balai 
untuk mengurangi keberadaan pengungsi di dalam kawasan taman nasional yaitu 
dengan melakukan relokasi. Di tahun 2000 BBTNGL bekerja sama dengan 
Manajemen Unit Leuser melaksanakan program relokasi ke Mahato, Provinsi Riau. 
Kurang lebih 200 orang dari Damar Hitam mengikuti program ini. Namun sampai 
di sana masyarakat hanya diberikan tempat tinggal, tidak ada lahan untuk 
bercocok tanam yang dapat menopang kehidupannya. Masyarakat yang ingin 
bercocok tanam menumpang di lahan-lahan warga lokal. Banyak yang kemudian 
tidak tahan dan mencari tempat lain untuk bertahan hidup. Beberapa ada yang 
menjadi buruh di perkebunan.  

“Iming-iming di sana awalnya kan di Mahoto mau diberi lahan buat 
tinggal dan bertani. Nyatanya hanya diberi buat tempat tinggal saja. 
Selang setengah tahun ya pada berserak, ketua-ketua yang ikut juga 
berserak entah kemana. Awal tinggal di sana satu bulan kemudian 
saya sakit, 12 hari ada saya tidak jumpa beras. Saya bela-belain nyari 
damar karena saya punya rumah tangga yang harus diberi makan. 
Mahato itu dulu daerah pedalaman, untuk ke jalan lintas saja sangat 
jauh” ANT39 
 
“...sampai sana yang koordinir kami orang-orang semacam PP 
(Pemuda Pancasila). Dikasih lahan, lahan-lahan orang lokal. Lahan 
orang ini tadi hasil merampas dukungan dari orang PP. Lahan di 
Mahato itu berpasir. Disana kami numpang-numpang nanam kacang 
hijau. Sampai akhirnya iming-iming lahan itu tidak ada. Singkatnya 
kami di bawa disana sudah, diterlantarkan. Cakapnya pengungsi 
sudah dikeluarkan, janji lahan tidak ada buktinya” ANT. 
 

Tahun 2003 relokasi kedua dilakukan kembali yang diprakarsai oleh JRS 
(Jesuit Refugee Service) asal Medan. JRS merupakan lembaga kemanusiaan yang 
memiliki misi peduli dan membantu para pengungsi. Relokasi pada tahap ini 
membawa ±30 KK dari Barak Induk untuk direlokasi di Tapanuli Selatan. Relokasi 
kali ini diikuti oleh rombongan Pak TMN. Sama dengan relokasi yang dilaksanakan 
sebelumnya, dapat dikatakan program ini juga tidak berhasil. Masyarakat hanya 
diberikan petak lahan untuk rumah, tidak ada sumber penghidupan. Menurut 
warga Barak Induk, warga yang ikut relokasi tersebut hidup terlunta-lunta. Pak 
TMN yang menjadi ketua kembali ke Aceh dan beberapa tahun kemudian 
meninggal di Aceh. 

Saat ancaman demi ancaman tetap berlangsung, para pengungsi 
mendirikan PPA (Petani Pengungsi Aceh) pada tahun 2000, yang kemudian 
berganti nama menjadi PIPA (Petani Indonesia Pengungsi Aceh) pada tahun 2001. 

 
39 Wawancara mendalam 20 Mei 2019 
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Organisasi ini ditujukan untuk memudahkan dalam menyatukan pendapat, 
memudahkan penyampaian informasi, menghimpun kekuatan bersama, dan 
mencapai tujuan bersama. Pada tahun 2008, setelah kebun sudah menghasilkan, 
para pengungsi membentuk LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), 
yang bertujuan untuk mengelola dana dari hasil pertanian masyarakat. LPMD 
memiliki mekanisme sebagai dana desa yang dimiliki oleh PIPA. Setiap daerah 
otonom mengelola dana LPMD sendiri dan digunakan untuk kepentingan wilayah 
masing-masing. Dana LPMD didapatkan dengan memotong harga dari hasil kebun 
masyarakat berdasarkan jenis komoditas. Besar potongan tersebut yaitu Rp 200 
untuk getah karet, dan Rp 50 untuk sawit per kilogramnya. Komoditas jeruk belum 
ada pemotongan karena tergolong komoditas baru dan masih sedikit petani yang 
mengusahakan komoditas ini. Dalam satu tahun di wilayah Barak Induk saja, dana 
yang dapat dikumpulkan dapat mencapai ± 500 juta. Hasil dari dana LPMD 
digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, seperti masjid, sekolah dan 
TPA, memperbaiki jalan, menggaji guru, santunan anak yatim dan lansia, serta 
mendanai aksi. 

Dalam perkembangannya, ancaman terhadap kelompok pengungsi 
semakin kencang. Puncaknya adalah kerusuhan yang terjadi akibat penggusuran 
lahan warga pada tahun 2011 dan 2012. Kerusuhan di bulan Juni 2011 merupakan 
peristiwa yang selalu diingat, dan nampaknya akan tetap diingat sepanjang hidup 
warga Barak Induk. Berdasarkan press release suara Barak Induk, diceritakan 
bahwa tokoh-tokoh PIPA bersama warga menghadiri undangan pertemuan dialog 
dari pihak BBTNGL dan Kapolres Langkat di gedung Sekolah Dasar Sei Minyak. Saat 
sekitar 5.000 warga menunggu kegiatan dialog tersebut, beberapa jam kemudian 
datang berita bahwa pihak BBTNGL sedang merobohkan rumah dan tanaman 
warga Sei Minyak. Warga langsung berlari menuju ke tempat kejadian di Tower Sei 
Minyak. Empat rumah warga dan tanamannya sudah dirobohkan oleh pasukan 
gajah, personil BBTNGL, kepolisian, brimob dan kodim Langkat. Warga dikepung 
dan yang mendekat di tembak dengan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam. 
Ibu-ibu dan anak-anak ikut keluar membawa parang dan golok. Sekitar 15 warga 
menjadi korban, termasuk tujuh yang masuk rumah sakit. Akhirnya, pihak BBTNGL 
berdialog dengan tokoh PIPA dan staf LSM yang mendampingi dengan hasil 
kesepakatan bahwa penggusuran paksa dihentikan. Kejadian ini diliput oleh media 
cetak, elektronik dan televisi di tingkat lokal dan nasional. PIPA didampingi LSM 
lokal di tempat kejadian dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Komnas 
HAM di Jakarta. Apa pun yang telah dan akan dilakukan oleh pihak pemerintah, 
nampaknya kelompok pengungsi tetap akan mempertahankan pemukiman dan 
lahan garapannya hingga titik darah penghabisan. 
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V. PENUTUP 
 

Selama dua dekade terakhir, penggarapan lahan di kawasan Resort Sekoci 
Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) banyak menyita perhatian baik di kalangan 
pemerintah maupun lembaga pemerhati lingkungan, terutama setelah 
semaraknya penanaman sawit dan terbentuknya pemukiman di dalam kawasan 
ini. Meski pihak pengelola TNGL melakukan berbagai upaya untuk menyingkirkan 
pemukiman dan lahan garapannya dari kawasan TNGL, namun beragam kelompok 
masyarakat bersikeras bertahan dan terus memperjuangkan lahan garapannya, 
seperti kelompok Kedatukan Besitang, kelompok Kuta Buluh, dan kelompok 
pengungsi korban konflik Aceh. Keberadaan beragam kelompok masyarakat yang 
menggarap kawasan Resort Sekoci TNGL ini cenderung disederhanakan sebagai 
penduduk yang melakukan “perambahan illegal” terhadap kawasan TNGL, tanpa 
meninjau keragaman alasan yang melatari keberadaan dan penggarapan kawasan 
TNGL oleh berbagai kelompok masyarakat. Pemahaman terhadap keberadaan 
kelompok-kelompok yang cukup beragam ini hanya dapat diperoleh secara utuh 
melalui penelusuran terhadap kesejarahan dinamika makro ekonomi, 
keterbentukan kondisi dan struktur ekonomi masyarakat, serta berbagai relasi 
sosio-ekonomi yang dikembangkan oleh masing-masing aktor atau kelompok. 

Sudah lama berbagai praktik perampasan dan transaksi lahan untuk 
perkebunan sawit terjadi di sekitar kawasan Resort Sekoci TNGL, yang berujung 
pada kian terkonsentrasinya penguasaan dan kepemilikan lahan. Tepat di 
perbatasan kawasan Resort Sekoci TNGL, PT Alam tidak hanya pernah merampas 
lahan masyarakat untuk memperluas kebun sawitnya, tetapi juga berhasil menjadi 
pengelola perkebunan sawit PIR Trans-Lok dan PIR ADB, seta mengikat  kontrak 
produksi dengan perusahaan sawit swasta lainnya (PT Bandar Meriah) yang lahan 
kebun sawitnya juga berbatasan dengan kawasan Resort Sekoci TNGL. Dalam 
perkembangannya, konsentrasi penguasaan dan kepemilikan lahan perkebunan 
PIR cenderung hanya menguntungkan segelintir elite masyarakat yang biasanya 
menjabat sebagai pengurus KUD atau pemilik modal dan alat transportasi yang 
menyediakan jasa pengangkutan dalam rantai pasokan sawit. Segelintir elite 
masyarakat ini kemudian mampu menambah lahan garapan kebun sawitnya 
secara pribadi di dalam kawasan TNGL, sebagai satu-satunya lokasi yang bisa dan 
mudah diakses dari pemukimannya, dengan alasan untuk mengamankan sumber 
penghidupan bagi anak-anaknya karena kepemiikan lahan persil PIR dipandang 
tidak mungkin mencukupi bagi generasi selanjutnya, apalagi peserta PIR yang rata-
rata berusia di atas 60-an masih terjerat hutang untuk biaya replanting sawit dan 
jaminan hidup selama  kebun sawit belum menghasilkan. 

Sedangkan mayoritas penduduk yang tidak memiliki persil, baik keturunan 
peserta PIR maupun pendatang, hanya mampu menjadi buruh harian lepas di 
perkebunan sawit dengan upah rendah. Sebagian penduduk pernah mencoba 
menggarap lahan dengan beragam macam tanaman di kawasan TNGL, namun 
mereka tidak berani lagi menggarap lahan tersebut setelah terjadi pemusnahan 
sawit dan tanaman-tanaman di sekitarnya oleh pihak pengelola TNGL. Akhirnya, 
mereka hanya bisa bekerja serabutan sebagai BHL, baik di perkebunan sawit PIR 
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ADB, PT Alam, atau kebun sawit dan karet masyarakat di kawasan TNGL. Berbeda 
dengan mayoritas penduduk yang hanya mampu menjadi BHL, sebagian penduduk 
lainnya berupaya mencari peluang untuk tetap bisa menggarap lahan di kawasan 
Resort Sekoci TNGL, yang diperoleh dengan bergabung dalam kelompok 
Kedatukan atau bermitra dengan BBTNGL melalui kelompok Kemitraan 
Konservasi. Tokoh-tokoh dalam dua kelompok ini menjanjikan pengamanan 
terhadap lahan garapan anggota-anggota kelompoknya.  

Berbeda dengan anggota-anggota kelompok Kedatukan atau Kemitraan 
Konservasi yang memiliki tempat tinggal di luar kawasan TNGL, terdapat dua 
kelompok masyarakat dengan keunikan kisahnya masing-masing yang 
membangun pemukiman sekaligus menggarap lahan di kawasan Resort Sekoci 
TNGL, yakni: (1) kelompok Kuta Buluh dan (2) kelompok pengungsi korban konflik 
Aceh. Kedua kelompok ini tetap mempertahankan pemukiman dan lahan 
garapannya di tengah gempuran berbagai upaya relokasi dan ancaman pengusiran 
dari pihak pengelola TNGL. Bersikukuhnya kedua kelompok ini tidak lepas dari 
pengalaman-pengalaman kesejarahan yang membentuknya, yang sering 
diabaikan oleh pihak pengelola TNGL.  

Pertama, kelompok Kuta Buluh yang datang dari luar Besitang pernah 
mengalami kerja sebagai BHL di perkebunan sawit PTPN II dengan upah yang tidak 
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, anak dan cucunya. Setelah 
mendapat ajakan dari penduduk PIR ADB untuk menggarap lahan di kawasan 
Resort Sekoci TNGL, mereka memutuskan untuk mengubah nasib dengan menjual 
rumahnya, lalu pergi bersama anak dan cucunya ke kawasan Resort Sekoci TNGL. 
Sudah tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk tinggal dan menggarap lahan. 
Mereka tetap menyebut lahan garapannya sebagai “tanah perjuangan”. 

 Kedua, kelompok pengungsi korban konflik Aceh mengalami kisah yang 
lebih unik. Setelah terusir dari Aceh, mereka sulit menemukan tempat tinggal, 
tanpa modal, dan hanya bisa berkeliaran di jalanan. Setelah beberapa orang 
menemukan akses untuk menempati lahan di kawasan Resort Sekoci TNGL, secara 
bertahap para pengungsi korban konflik Aceh berdatangan dan membentuk 
pemukiman dan menggarap lahan di kawasan tersebut. Upaya relokasi pernah 
dilakukan dua kali, namun pengungsi yang mengikuti program relokasi justru 
terjebak tanpa sumber penghidupan dan tercerai, beberapa orang kembali lagi ke 
kawasan TNGL. Selain sudah membangun kelembagaan pengelolaan dan 
penbiayaan sarana dan prasarana pemukiman yang solid, kelompok pengungsi 
korban Aceh ini sudah tidak percaya kalau ada tempat lainnya yang layak untuk 
tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka. Mereka sudah menyepakati 
untuk tidak pernah menyerah mempertahankan kawasan tersebut.   

Beragam kelompok masyarakat yang bertahan di perbatasan kawasan 
TNGL memilki kesamaan dalam ketersingkiran dari semakin terkonsentrasinya 
penguasaan lahan perkebunan sawit di luar kawasan TNGL, yang membatasi 
mereka untuk mengakses atau menemukan sumber penghidupan yang layak, 
terutama yang dialami oleh generasi kedua atau ketiga pekerja perkebunan sawit 
besar, baik yang dikelola negara maupun swasta. Penduduk yang sering 
disalahpahami sebagai “perambah liar” ini tidak bisa ditangani secara sederhana 
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melalui solusi-solusi teknokratik seperti relokasi, penumbangan atau pengusiran 
dari kawasan hutan, yang justru akan memancing mereka untuk membangun 
kekuatan bersama dalam melawan pihak pengelola TNGL seperti yang sudah 
terjadi sebelumnya.  
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